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নিবোণ 

চাবি কানিগা পণ 'বিকমোর্খি'এাটুকের চারা, 

(বণ উমম" বচিত হয়। ঘি টা গাঠকবণীর মনো মাধ 

'গন ঠা, ভাহা হইলেই উম মারধর ভান করিব। 

সহাহিভিক অছাম্প। খু পবন্নাধ বে বিরচিত 

ছব প্রীকরবগন আশে" লীটী তাহার অনভিজমে বারছা। 
ধযাচি। ও তাহার 'নবট রড চা | হি 

গ্র$কার 



শ্রফ 
2] এ -* দেবরাজ । 

| কঞ্াইকের 0 দেব-সেনাপতি। 
শারদ ঠা নু দেবষি। 

শত "1 :*, নাট্যাচায্য। 

ব্বাজা [বঞ্রমদেব ''' 55 প্রয়াগাধিপতি : 

বসন্তক তা এ সথা। 

কেশীদৈতা ” দৈত্যরাজ । 
“চিত্র ক হর পন্ধর্বরাজ। 

'স্বারীভ 2... এনৈক বালক . 

দেবগণ, পাত্রগণ, দৈত্য অন্চচর, সারথী, ইত্যাদি । 



স্রীপণ্গ, 

উর্বশী অপ্সর-রানী 

“চন্ত্রেলেৰ। 

(মনক। “অপ্সরা গণ 

বুষ্ড। ॥ 

₹ধুরা গম্ধর্বরাজ্জ কন্। । 

শ্বজ্ঞাত' হারীতের মাতা! : 

অন্লরাগণ, গন্ধর্ববালাগণ ইত্যাদি ' 



আমরা একি রূপের দেশে । 

ধীধি ঘর চাদের আলোয় বেড়াই ভাল বেসে। 

রূপের মদির৷ করি মোর! পান, 

রূপের ছান্দে গাহি রূপ গান, 

রূপের নেশীয় ভয়ে থাকি ভোর রূপ আবেশে ॥ 

রূপে রূপে ভূবন ভরি 

ছড়াই রূপের মাধুরী 

কপের সাগরে লহরে লহর্রে যাই গো ভেসে। 

রূপের কাজব্র নয়নে মাধি, 

রূপের ধ্যানে মগন থাকি, 

রূপের অঙ্গে ঘুমায়ে পড়ি রূপে রূপে প্রাণ মেশে । 

কই ন্তপ কথা হরি মনু ব্যথা রূপ বিলাসে॥ 





উর্বশী 
প্রথম অঙ্ক 
প্রথম দুস্ঠ 

ভরতাশ্রম 

ভরতমুনি ও অঞ্সরাগণ 

গীত 

নমো শ্ঠামন্ুন্দর নটবর জন-মনোহীরী | 

বর-নায়ক গায়ক চির-নব-ভীবধারী। 

স্বী-রস-উৎস, আদি গঙ্গার রৌদ্র বীভৎম 
সুর-নর-রাধিত বাণী-মানস-বিহারী। 

রত । বেশ-বেশ, তোমাদের সঙ্গীতে আমি তুষ্ট হলেম। 

সম্প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় যে নাটক অভিনীত 

হবে, তার নীন্দীতে এই সঙ্গীত গীত হবে। 



উর্ধ্বশী 

১ম অ। দেব, অর্জিনয়ের দিন ধাধ্য হয়েছে কবে? 

তরত। 

২য় অ। 

ভরত। 

৩য় অ। 

দেবরাজ এখনো দিন নির্দিষ্ট ক'রে বলেন নি, তবে 

অক্তিনয়ের আর বড় অধিক বিলঙ্ব নাই। অভিনয়ের 

পূর্ব্ব তোমাদের আধ একটি বিষয় শিক্ষণীয় .. 
কি আজ্ঞা করুন। 

অভিনয় কলাবিগ্ভার এটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ । যদিও আমি 

তোমাদ্িগকে শিক্ষ। দান করেছি, তথাপি আমার ইচ্ছ।) 

অভিনয়ের পূর্বে তোমর! সকলেই মত্যভূমি দর্শন ক*রে 

বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে এস | দশনই অভিনয়ের 

প্রাণ। থার দর্শন-শক্তি আছে, আভজ্ঞতা আছে, এবং 

যে সেই দর্শন-লব্ধ অভিজ্ঞতা ধ্যান-ধারণা* দ্বারা কায়- 

মনোবাক্যে বিকাশ করতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠ নট বা 

নটী ব'লে খ্যাতিলাভ করতে সমর্থ হয়। যে নাটকের 

অভিনয় করবার জন্য আমর৷ প্রস্তত, সে নাটকের 

রচয়িত্রী ব্বয়ং সরস্বতী | উর্বশী তার প্রধান। নায়িক৷, 

তোমর! উর্বশীকেও পঙ্গে নিও। 

দব, উর্বশী কুবের-ভবনে গেছে; আমরা মর্ত্ে 
যাবার পূর্বে তাকে সংবাদ ধদয়ে যাব, যাতে আমাদের 

সঙ্গে সে মিলিত হয়। কিন্ত দেব, আমার একটি 

নিবেদন-- 



ভরত। 

৩য় অ।* 

প্রথম অস্ক 

কি বল? 

আমরা নন্দনচাৰ্িণী, আপনার শিষ্যা, মর্ত্যে গিয়ে 

আমরা বিশেষ কি শিক্ষালাভ করবো? 

বিরতি যে নারায়ণ নন্দনের টি করেছেন, মর্ত্যও তারই স্থ) 

১ম অ। 

স্তরাং মত্ত্য কখনও উপেক্ষণীয় নয়। হ্বর্গে নিরবচ্ছিন্ন 

স্থুখ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ; মর্ভা স্থথ-ছুঃখ-জড়িত। স্বর্গে 

শুধু দেবতার বাস-_মর্তা দেবতা ও মানব উভয়েরই 
লীলাভূমি । ধরিত্রী নিখিল নাটকের জননী । আমার 

ইচ্ছা, তোমর! মর্ড্যে গিট্মে মানব-চরিজ্রে অভিজ্ঞতা 
লাভ ক'রে এস। 

দেব, আপনার আদেশ শিরোধাধ্য । আশীর্বাদ “করুন, 
যেন আমরা সফল-মনোরথ হয়ে ফিরে আসি। 

( সকলের প্রণাম ) 
স্বন্তি ! 

[ অপ্সরাগণের প্রস্থান । 

সর্ব-রসের আধার নারায়ণ সকলের মঙ্গল করুন । 

নায়দের প্রবেশ 

আস্থন, আসুন দেবর্ধি আস্কন ৷ কি সৌভাগ্য ! হঠাৎ 
এ দাসের আল্মে? 



উর্বশী 

নারদ । অকল্যাণ করবেন না, অকল্যাণ করবেন না আপনি 

আম্মুর বয়োজ্যেষ্ট, আপনি বনয়েরুভাব দেখাতে গিয়ে 

আমার অকল্যাণ করভবন না। 

ভরত । বটে! বটে!" বয়োজ্যেষ্ঠ বটে ! যাক, কে জ্যেষ্ঠ, সে 

বিচারে আর প্রয়োজন ভ্তাই। উপস্থিত; কি মনে কঃরে 

শুভাগমন ? 

নারদ । বহুদিন নাটকাদির অভিনয়-দর্শন-স্থখে বঞ্চিত আছি, 
শুনলেম সম্প্রতি হ্র্গ নাকি “্ব্মী-দ্বয়ংবর” নাটকের 
অভিনয় হবে। আপনিই তার আচার্ধ্য ৷ তাই সন্ধান 

নিতে এলেম, কবে সে সৌভাগ্য হবে। 

ভরত। শিক্ষাদান কাধ্য,শেষ হয়েছে; যেটুকু বাকী ছিল, 

তা পূর্ণ করবার জন্য অপ্সব্াদের সহিত প্রধানা 
নায়িকা উর্বধশীকে আজ মত্ত্যতূমে পাঠালেম। 

স্বর্গে মহা আয়োজন হচ্ছে, ছুই এক দিনের 
মধ্যেই বোধ হয় অভিনয় হবে। €স সভায় দেবধির 
মত রসজ্জ শ্রোতা পেলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করব। 
ও--অপ্পরারা তাই গাইতে গাইতে বিতষান' 

আলো ক'রে চলেছে দেখলেম। যাই, একটা কাজ 

পাওয়। গেল। আমিও ত্রিতৃষ্ঘনধ্নিমন্ত্রণ ক'রে আসি । 

স্বাছু দ্রব্য একাকী আম্বাদন নিষিদ্ধ । 



ভরত । 

নারদ । 

ভরত । 

নারদ । 

ভরত । 

নারদ । 

প্রথম অঙ্ক 

( স্গতঃ) দেখ, আবার ন। কোন বিভ্রাট ঘটায়! 
শুভকর্মের স্থচনয় নারদের প্রবেশ--পরিণাম কি হয় 

কে জার্ন'। (প্রকাশ্ঠে) আপনার এআর কষ্ট ক'রে 

নিমন্ত্রণের ভার গ্রহণ করবার প্রয়োজন 

দেব্রাজই সে কার্য সম্পন্ন করবেন । 
নানা, এর আর*কষ্ট কি? বাহন অনেক 'দিন 

নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। 

হা, স্বর্গে তো আর ধান ভান্বার প্রয়োজন হয় না। 

(স্বগত: )* আবার টা করা হচ্ছে। আচ্ছা, 
আমারও নাম নারদ! (প্রকান্তে) ই! হা, ঠিক 
বলেছেন, ঠিক বলেছেন। বান্ত সর্বত্রই মৃন্ার্২-_কি 
স্বর্গে কি মর্ত্যে ৷ ইচ্ছ। থাকলেও সহজে কারে ভান্বার 
উপায় নাই । তবে আসি, নমস্কার | 

নমস্কার | 

(স্বগত: ) দিই একটু রগড় বাধিয়ে। বৃদ্ধ ঝষি 
চির-র্জীবন রস-শান্ীররে আলাপ করেছেন-_-আর 

রস-শেখর হলেন আমার জীবন! অভিনয়-বিস্তায় 
আমিই কি কন্ত পটু? 

[ প্রস্থান। 



দৈত্যপুরী 

কেশী দৈত্য ও অনুচরবর্গ 

কেশী। দেবাদিদেব মহাদেধি আদেশ “করেছেন, প্রতাহ 

একটি ক'রে নরবলি দিতে হবে। এইবূপে লক্ষ 

নরবলি সম্পূর্ণ হলে, লক্ষ নরকপালে ভূতনাথের পুজা 

সম্পন্ন হবে। এই মহাপুজায় সিদ্ধিলাভ করলে 
কেহ আমার সমকক্ষ থাবে না। আমি সহজে ইন্দ্রকে 

পরান্ত ক'রে স্বর্গ অধিকার করতে পারব। 

১ম অঙ্গ । আদেশ করুন, একদিনেই লক্ষ নরবলি নিষ্পন্ম করি। 

একলাখ মানুষ মারতে আর কতক্ষণ! ভেড়ার পাল 

বই তো নয়! 
কেশী। নানা, পুজার সেনিয়ম ৰয়। লক্ষ দিনে লক্ষ 

নরবলি চাই ।-ন্বয়স্বুর এই আদেশ। তুমি মতে 
হেমকুটের নিকটবর্তী স্থানে ঘোষণা ক'রে দাও-_ 

৮ 



প্রত্যেক গৃহস্থ যেন বলি দেবার জন্য একজন করে 

মানুষ ফজ্ঞ-ভূম্বে পাঠিয়ে দেয় । আমি স্বহত্তে বলি দিয়ে 
ইষ্টদেধের আরাধনা! ক'রব। 

উম । বেশ, আমি চল্লেম; আপনার ইচ্ছান্থরূপ বলির 
ব্যরস্থা করিগে। 

[গ্রস্থান। 

দৈত্য । (নেপথ্যে) মহারাজ বিশেষ কাধ্যের জন্য নিভৃতে 

আছেন, এখন সেখানে কারও যাওয়া! নিষেধ । 

নারদ । ( নেপথেচ) ওরে বেটাল্লা, আমি “কেও কেটা” নই, 

আমি বুড়ে। বামুন, আমার সর্ধজ্র অবাধ গতি। 

নামায় আটকায় কে? 

নারদের গ্রবেশ 

কেশী। আসুন আঙ্ন-_-বেটারা লোক চেনে না। কাকে 

আটকাতে কাকে আটকায় । যাও যাও, তোমাদের 

প্রয়োজন নাই । একে চেন না? ইনি দেবধি নারদ, 

ইনি আমাদের হিভার্ষাক্্ী। 
নারদ । এই বল তো বাবা বল তো৷। বেটারা সব অপোগপ্ড, 

আমায় আটকাতে চায়! 

কেশী। দেবধি, ওরা অভ্ঞ, ওদের কথা ধরবেন ন|। কি 

মনে ক'রে শুভাগমন হয়েছে, বলুন? 



উর্বশী 

নারদ । মনে ক'রে আর কি বাবা, অনেক দিন দৈত্যপুরীক্ছে 

আসিনি? এদিকে এসেছিলেম, ভাবলেম একবার 

মহারানের খবরটা নিয়ে যাই। আমার তো৷ জান 

বাবা, কোন ৮₹দ্বেভাব নাই, আমোদ করস” 

বেড়াই । আমার দেব, দৈত্য, দানব, ,যক্ষ, রক্ষ, 
সবই সমান । 

কেশী। হা, আনিনররডিজাননরি বিন অনুগ্রহ ৷ 

নারদ। আর বাবা, বিশেষের পরিচয় কিছু তো দিতে পাল্লেম 

না। তবে আর অন্ুগ্রহটা কি বল? 

কেশী। দেখুন, দেবতা নর গন্ধর্ব সকলেই আমাদের দ্বণ। 

করে। এক দেখি আপনিই আমাদের ন্মেই করেন, 
খোজ খবর নেন; এই আমাদের যথেষ্ট ভাগ্য । 

নারদ । হা, এ স্বণা করে ! বিখেষতঃ এ দেবতাদের বড় বাড, 

বড় বাড়। ভাগ্যে সমুদ্র-মস্থনে অমৃত উঠেছিল, 
তাই না থেয়ে এত আক্ফালন--অমর ! ,ও১-এ আর 

সহ হয় না বাবা, এ আর সহ্ হয় না। 

কেশী। আজ্ঞে, আমিও এবার তার উপায় করেছি। 

নারদ । করেছ নাকি বাবা, করেছ নাকি? বল তো বাবা, 
কি করেছ? বেঁচে থাক বাবা, .ব্রেঁচে থাক। তাই 
তো বলি। 
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ওুশী,। 

নারদ । 

কেশী। 

নারদ । 

১১ 

প্রথম অঙ্ক 

কঠোর তপন্তায় ূর্দটিকে সন্তষ্ট ক'রে, আমি তার 

নিকট হ'জে গৌরীপাদ-প্রন্থত “সুমন মণি লাভ 

করেছি এবং তিনি আমাকে কৃপা ক'রে ইন্দ্রত্বলাভের 
সন্ধান ইঙ্গিত করেছেন । * 

€পয়েছ নাকি বাবা? পেয়েছ নাকি ? সঙ্গমন মণি? এ 

মণি যে অতি ছল! ত্রিলোকের মধ্যে আর কারো! 
নিকটনাই । এ মণি এক প্রকার কল্পতরুবিশেষ বলেই হয়। 

আজ্ঞে্ইা। তিনি কপা ক'রে সেই ছুক্পভ মণি 
আমায় দান করেছেন । আর বলেছেন, লক্ষ নরবলি 

দিয়ে যজ্ঞ করলেই আমি অমর হব। তখন ইন্দ্রকে 

পরাজিত ক'রে দ্বর্গের সিংহাসন অধিকার*করা৷ আমার 
পক্ষে অতি সহজ হবে । 

তবে আর তোমার ইন্্রত্ব ঘোচায় কে? বেশ হয়েছে 
বাবা, বেশ হয়েছে । ভারি মজার স্থযোগও সামনে 

এসেছে । উর্বশীকে দেখলেম, স-সহচরী মর্ড্যের 

দিকে আসছে । আটকাও বাবা, আটকাও--মাঝ 

পথে আটকাও । সেই ছু'দিন বাদে যখন তুমি 

সভা আলো ক'রে বসবে, তখন তো৷ তোমার সামনে 
তাক্রেওনাচতেই হবে। আগে থাকতে মহলা দিইয়ে 

নাও] তোমার ইন্রত্ব ঘোচায় কে? 



কেশী। 

নারদ । 

কেশী। 

নারদ । 

কেশী। 

নারদ । 

আজে, আপনি উর্বশীকে কোথায় দেখলেন? 
দেখিনি বাবা, দেখিনি। ওট? কেমন ক্ষতির মুখে 
বেফাস বাঁলে ফেলেছি। স্নেছি, সে মর্ত্ে আসছে। 
আপনি আজ জ্বামার মহা উপকার করলের্দণা 
উর্বশী হ্র্গের শ্রেষ্া সুন্দরী । আমি উর্বশীকে হরণ 
ক'রে ইন্দ্রকে দেখাব যে সুন্দরী বীরভোগ্য । 
এই তো কথার মত কথা ! যাঁও বাবা, যাও, আর 

দেরী কোরো না। ছুড়ীর ভারি দেমাক। একবার 
নিয়ে এস ধ'রে-তোমীর দৈত্যাপুরী আলো! হ'ক। 
( ত্বগতঃ ) ভরত, তোমার নাটকাভিনয়ের গয়ায় পিগ্ডি 

দিনে তবে যাব। (প্রকাশ্তে) তবে আসি বাবা, 
তোমার কল্যাণ হ'ক। | 
আজ্ঞে চলুন, আমিও জর বিলম্ব করবো না। 

আপনি আজ আমার মহ1 উপকার করলেন। 
আরে বাবা, উপকার করতেই তো আছি। তবু 
ত্রিলাকে আমার অপবাদ আমি ঝগড়াটে ! হাতোর 
ভাল হক! হরি হে, তুমিই সত্য--আর সবই 
অসার ! 

[ প্রস্থান । 
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তৃতী্ম ঘুস্ঠ 
ছেমকুট-পর্ববত 

অক্সরাগণ 

গীত 
এসেছি হাওয়ায় ভেসে মিশিয়ে হাওয়ায় হাওয়ার প্রাণ। 

হাওয়ার সুরে গাইব আজি নতুন সবরের নতুন গান॥ 
অমরার মন-হর! ফুঁল ফুটেছে ধরায়, 

মন সৌনভে মাতায়, 

যৌবনে বান ডেকেছে রূপের লহর বইছে উজান॥ 

1 কুহু-্বরে আকুল করে থাকে না আর নারীর মান॥ 

রস্তা। ওলো, দেখ দেখ, সখী চিত্রলেখা ০০০৮০০ 

ছুটে আসছে কেন? 
মেনকা। কি জানি, ক্রিছুই ত বুঝ্তে পাচ্ছি না। 
রস্ভা। কোন্ন্তিপদ হয়নি ত? 

চিত্র। (নেপথ্যে) সর্বনাশ হ*ল--সর্ব্বনাশ হ'ল | সথি--সখি-- 
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রণ্ত। | 

চিত্র । 

রস্তা। | 

চিন্ত্র। 

রমা । 

চিন্রলেখার প্রবেশ 

কি হ'য়েছে চিত্রলেখা, কি হ*য়েছে বোন? 

সখি, সর্বনাশ হয়েছে। উর্বশীর সঙ্গে আসামি কুবের- 
ভবন থেকে ফিরছিলেম, পথে শুনলেম, তোমর! মর্ত্যে 

বেড়াতে এসেছ । আমরাও স্বর্গে না গিয়ে মর্ত্যের 
দিকে নামলেম । প্থে হিরণ্যপুরবাসী দুষ্ট কেশী দৈত্য 
হঠাৎ এসে উর্বশীকে আক্রমণ করলে । সখী শৃন্তপথে 
প্রায় সংজ্ঞাশূন্া । আমি এখানে পালিয়ে এসেছি। 
ভাই ত-_কি হবে? দেবরাজ ইন্দ্রকে কে সংবাদ 
দেবে? দৈত্যের আক্রমণ থেকে কে প্রিয়সধী উর্ববশীকে 

উদ্ধার করবে? 
কোন্ মুখ নিয়ে ত্বর্গে ফিরব? এ মর্ত্যে কি এমন কেউ 

নেই যে সখীকে আমাদের দৈত্যের হাত থেকে 
উদ্ধার করে? 

নিজ্জন পর্বত-_-জনমানবশুন্ত । বিমানচারী কে এখানে 
আছে যে আমাদের সহায় হবে? ম্বর্গে ফিরে গিয়ে 
দেবরাজকে সংবাদ দেওয়া! ভিন্ন কৌনু, উপায় নেই। 

উর্বশী । ( নেপথ্যে) কে কোথায় আছ, রক্ষা কর! দেবতা, 
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কেশী। 

উর্বমী। 

চিত্র। 

বিক্রম । 

বস্তা | 

চিত্র। 

বিক্রম । 

চিত্র। 
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প্রথম অক্ক 

গন্ধ, সিদ্ধ, চারণ--কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা 

কর-_ছূর্ববৃত দৈত্য আমায় আক্রমণ ক'রেছে ! 
(নেপথ্যে) কে আছ এস, কেশী টৈত্যর নাম শুনে 
ভয়ে পালিও না! * 

রক্ষা কর, রক্ষা কর! 

এঁ সরখীর আর্তক্কর-_-এঁ দৈত্যের বিকট হুঙ্কার 1 সত্যই 
কি কেউ নেই যে, স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্ধ্য-সম্পদ দৈত্য 

কবল হ'তে উদ্ধার করে? পৃথিবী কি সত্যই বীরশৃন্ত ! 
(নেপথ্যে ) চন্দ্রবংশ্পী পুরূরবা এখনও জীবিত। 

পৃথিবী বীরশূন্, এও কি সম্ভব? দৈত্য-নিপীড়িত কে 
পরিত্রাণ ভিক্ষা ক*বুছে? 

_ বাজ। বিক্রমদেবের প্রবেশ 

স্থ্য্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন কে ইনি? 
শুনলে না, নিড়েই ত' পরিচয় দিলেন, চন্দ্রবংশীয় 

নরপ্পতি পুরূরব 1৪ 

স্থন্দরিগণ ! তোমর। ভয়বিহ্যল। ' হ'য়ে পরিস্রাণ ভিক্ষা 

করছ কেন? কি হয়েছে? 

নরশ্রেষ্ঠ ! কথার সময় নেই, আপনাকে যোগ্য মর্যাদা 

দেবা গবসর নেই | আমর! নন্দনচারিণী অপ্দরা,মর্তে 



বিক্রম । 

রভা। 

বেড়াতে এসেছিলেম। বূপগরধবিতা৷ লক্ষ্মীর প্রত্যাধ্যান- 
্বরূপা, ত্বর্গের যিনি অলঙ্কার, সেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কুন্দরী 
উর্বশী-_কেনী দৈত্য কর্তৃক বন্দী হযেছে । মহেন্দ্র এ 
সংবাদ জানেন না, কে তাকে উদ্ধার ক্রুবে 7 *. 2 
এই জন্য তোমরাঁ ভীতা হয়েছ? আশ্বস্ত হও, আশ্বত্ 
হও; মহেন্দ্র না জানুন, মহেন্দ্রের অুগত আমি, আমার 

হন্তে ধন্র্বাণ থাকতে, কেশী দৈত্যের কি স্পর্ধা যে, সে 

উর্বশীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাবে? তোমরা অদূরে 
গন্ধর্বরাজের উদ্চানে অবস্থান কর। আমি নিমেষে 

কেশী দৈত্যকে পরাস্ত ক'রে তোমাদের সখীকে তোমা- 
দের হাতে সমর্পণ ক'র্ব !-_সারধি_ 

সারধির প্রবেশ 
আমার সোমদত্ব রথ শৃন্যপথে পরিচালনের ব্যবস্থা কর! 

[উভয়ের প্রস্থান । 
এর আকৃতি দেখে বোধ হণচ্ছে, ইনি সর্বববিজয়ী, 
দেবরাজের সমযোগ্য ! এর বাক্যে নির্ভর ক'রে চল, 

আমরা! গন্ধর্কোষ্ঠানে অবস্থান করি গে! 

সৌভাগ্য যে, আমরা হঠাৎ রাজধির সাহা পেলেম 
[ সকলের প্রস্থান । 
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র্বশী। 

প্রথম অঙ্ক .. 

ভতপ্ দুষ্ঠ 
শুন্য পথ. 

উর্বশী শুন্ধে। পলীয়মানা, কেশী-দৈত্য 
তাহাকে অনুসরণ করিতেছে । 

সত্যই কি ন্ছুর্বত্ত দৈতর্ণ আমায় হরণ ক'র্বে? 

হে কুর্ধ্, হে চক্র, হে দেবরাজ ইন্দ্র সত্যই কি 

ছোমাদের চিরদাসী দৈত্য-করস্পর্শে কলঙ্কিত, হবে? 

কেউ কি অভাগিনীকে উদ্ধার ক'রতে আসবে না? 

কর্ী। হুন্দরি! দৃঢ় কর-ন্গীড়নে ব্যথা পাবে ব'লে 

- শিথিল হস্তে তোমায় ধরেছিলেম, তাই পলায়নের 

“ স্থযোগ পেয়েছ । কিন্ত বৃথা! ত্বর্গ মত্ত্য রসাতলে 

উর্বশী । 

১৭. 

এমন কউ নাই যে, *আমার নিকট হ'তে তোমায় 
উদ্ধার করবে ! কেন ভয় পাচ্ছ? কেন পালাচ্ছ? 

হে বায়ু, আমার্সহায় হও! ঝটিকার বেগে আমার . 

গতি বন্ধিত কর। ছুর্ববৃত দৈত্য যেন আমায় আর 
না স্পর্শ করত্তি পারে । এ 



কেশী। সরি! দেখতে গছ না, বা তে নিধন! ( 
নিজে দশক দে তোমার ি সাহা বনে 
তোমার গহনা বা! 

বন তম শরণ ধিনি-রশবরিি। 

রায় রা ফি দেবের রে 
বিক্রম নাবধান। ভয়ে. বায়, : শি ডে গারে, কিন 

এই কর-নিক্ষি্ত শর টাতা-গ্রানাণে যশ 
ধারণ বরে! হর! তয় নাই, আমি জীবিত ধাকতে 
কার মাথা যে তোমার ও বরা শরণ বরে! 

০০১১০ ৃ 
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তি ১ 

7৭ তত রঃ 

্ 

8. 

নেও ও অগগরাগণ 

চি, মেখান মধ্ত কারে ধন রাজার রথ আকাশপথে 
উঠতে লাগল, তখন মনে হল, রথ চক্রহীন--বিছ্যুতের 

লে ছল বেডাচ্ছে। 
ইনি থে সথীকে উদ্ধার করতে গারবেন, তাতে আর 

দেহ নাই।, যথার্থই এর বি দেবরাজের তুল্য ৃ 
ঘেনকা।, এমন রখের গতি ধার, তার ক্ষয় নিশ্চয়। এস, যতক্ষণ 

. না রাজধি ফিরে তন, আমর! রর গ্রার্থনা 

রি খর ছে জি ই 

তা হলনে খায়
 ধর অধীর ॥ 

নিধি বণ বব টির
 মোহর হে 

গণ শব, তি চেহ হেচজ।
 র 

বিজয-প উঠব গর্ভ তুচ্ছ
 করিয়া মেখ-ম, ৷ - 

মহ অর অন বর
াতকরা যেহ অয় মহে

ের। রি 



বলস্তক ॥ এখান্ন তো দেখছি.একদল স্ত্রীলোক,ঘুরপাক খাচ্ছে। 
এরাকারা? মরি! ঘরি! এমন রূপ তো ক্ষন 

চিত্র। 

রস্কা। 

বলস্তক । 

চিআঅ। 

দেখিনি ! এরাই কি মহারাজকে ভুলিয়ে নির্বে এল 

নাকি? না, গতিক ত্বাল “নয়। অনেকবার তো 
মহারাজের সঙ্গে স্বগয়ায় এসেছি, কিন্ত এমন ছাড়া- 

ছাড়ি তো কখনো হয় নি! হুমিষ্ট রস্ভার কাদী দেখে 

লোভ সংবরণ করত পাল্পেম ন্বা, রখ... থেকে নেমে 
কদলীবনের (নিক হাওয়ায় ক্ষধার বিরহ নিবৃতি করতে 

গেলেম, আর মহারাজও কদলী দেখাল্নে। এখন 

উপায় কি? কোথায় খুজি 
ওলো, দেখ, দেখ$ এ আবার ফেটথা থেকে কে এল? 

বোধ হয় মহারাজের সহচর (. তুমি কে গা? এখানে 

কাকে খুজছ? 
( স্বগতঃ ) তাই তক রুকম-সকম দেখে কে আমি, তাই 

ষেত্ুলে যাচ্ছি। এবে রূপের গনী! এর চেয়ে যে 

আমার কলার কামী ছিল ভাল ! ( প্রকান্ডে ) খু'জছি 
কাকে? তা--তোমাদের কাউকে ধ'রে বোধ হয় 

খুসী হও--কি বল? 

আমানের কাউকে? তবে আমাকে নয় তো? 



প্রথম অঙ্গ 

্তকৃন, হত -- এব বয়েস কত? 
চিত্র আরে- ছ্যাঃ--কোথাকার বেরসিক ? +এ কি পুরুষ 

যে বয়েসের, খোঁজ, নিচ্ছ ? মেয়েমাহুষ যে কোন্ 

কালেই বয়েসের ধার ধারে না, তা বুঝি জান না? 
বসস্তক। বন্টে? তা হ'লে কালাতীত হুত্বরি ! আপনি বে ?-- 

আমাদের মহারান্কে কি এই দিকে দেখেছেন ? 
|চিঅ। কে তোমাদের মহারাজ ?চন্রবংশীয় অমিতবিক্রম পুক্ধরবা 

কি? 
বসম্তক। ওঃ । এ বে ঠিকুজী কুষ্ভী সব জেনে ব'সে আছে দেখছি । 

তাহলে আপনি শুধু কানাতীত. নন-_ত্রিকালজ 
রদ্ভা। আজে, মহ্র্ষিবিশেষ বজেই হয় ! আমরা গুরপশিল্কা । 
বসম্তক। বুঝতে পেরেছি। মদনের তপশ্তায় ইনি যে মহত্ব 

ৃ লাভ করেছেন, তাতোআর সন্দেহ নাই । ওঃ, আগে 

. খাকতেই সব জোটপাট- ছিল, তাই মহারাজ আমা 
: ক্লান্ুন নামিয়ে দিয়ে সরে গড়লেন । তা মহবি- 

সুন্দরি! এতক্ষগ তে! বেশ রসাবাপ হ'ল, এখন বলুন 

দেখি, মহারাজ কোথায় বিশ্রদ্তালাপ করছেন? | 

চিত্র। তোমাদের মহারাজ : সম্প্রতি দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত, হন্ধেছেন। | 
বসম্তক ৷ দৈত্য? 

২১ 



চিত্ত।  হা,কেশী দৈত্য 
. বসন্তক। এই স্লারলে, রে! 
চিজ 1. . ছয় পাচ্ছি কেন. ব্রাহ্মণ, ,. ভয় কি? আমরা থাকতে 
.। ভাষার কোন ভঙ্জনাই। : রা 
বস তাবুবতে পেরেছি তের ফন ধন মোলাহেব 

অভিভাবক : জুটেছে,, তখন ভয় দেশ-ছাড়া হয়েছে; 
ভয়ের কথ!  বলছিনি, এখ্ন খুলে বল দেখি, ব্যাপার- 
খান! কি? সতযইতহারাজ কোথায় 7): বা 

 রস্ভা। সখি, দেখ দেখ, দুরে উ মেখালের মধ্যে মহারাজের 
| রথ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় তিনি বিফল-ম্নৌরখ. হয়ে. 

্ “ফিরছেন না|. | 
চিত্র ক্রাদ্ষণ! ই দেখ, তোমাদের মৃহারানের. লোম 
রি রখের হরিণপতাকা৷ দেঁধা যাচ্ছে। 

 বসস্তক। তাই তো, অবাক করলে দে! এরি” মধ্যে একটা 
কাণ্ড হয়ে গেল. «বাবা, যেখানে মেয়েযাহুষ 
সেখানেই কি এত হানাম। এই থে মহারাজ্কে 

জলছে ! পের রর কারে আনছেন 
নাকি? যা.-বা--এ যে অপূর্ব সবন্দুরী মহারাজের 
কোল পাদ বৈধ কিন 

২২ 



উর্ক ক লইয়া রথায়ঢ বিবেকের 
্ শত 'হইতে অবতরণ). 

দা | (এর হই ) সথি/খি, না হও আশ্বত্ত হও, 
ৰ আর ভয় শিরা « পরাজিত হয়েছেন 
পা 

রঃ ॥ 8 + শত 1 সরস পরশে এ এ র 

8 [কষ্টরিত ত্ছ শি গুলকে ূ 
পি মনে হয়, ও রি 

রি কল্সাবধি রক এমনি... 
ধলা বিবশা 1 রপসী, ্ ্. 

.বাখা-র ফুল-শর অঙ্গে অন্দে মোর 
৭ কল্লাবধি করুক এমনি. 

মনের অনুর রোপণ! ্  



এখনও তো টৈত্ত হচ্ছেনা 

 বাজ।। নত ও পেইন এ হন 

বিচ কুস্থম সম কোমল হৃদয়, 

ঘন ঘন ছুকু ছুক্ত করিছে কম্পন, 
উচ্চ কুচঘুগন হের উত্থানে পতনে : 
্রকাশিছে শুদ্ধ মাত্র ভয়ের বক্ষণ। 

চিজ্ঞ। সখি উর্ববশি| : প্রকুতিস্থ হও, আর ভয় নেই।...কি 
 আশ্চরধ্য ! ছুই যে লা, রী কি পবন 

গেলি? ূ 

রাজ।। এই হে তোমাদের সী চৈ হচ্ছে 
উর্বশী । ধ্যাঁনগ্রভাবে জানতে, ৭পেকে,. মত্ত ছি আমায় 

উদ্ধার করেছেন সি. 
চি - যহেজ লবুখ এই মহা গা তোমার উদধগ 

উর্ানী। (কে) একি। এজ লেখে ক কেপে 

২৪ 



ৰ ৃ প্রথম অঙ্ক 

উঠল কেনা (প্রকান্ড) না, তোমাদের কোন 

কোন বল হি সবি, টু 

ন্ বে ইত উর বত ). 

রাজা। ধীরে চ'নে যায়--ফিরে ফিরে চায়, 

 সচকিত নাজে নত সফরী-নয়ন। 
(র্ত-মণিনীপ্ত গণ্ডে কি মাধুরী মরি, 
. আুনি-মন অনায়াসে করে সে হরণ । 

| বর্ণ -শৈল-শিলা-সম নিতন্ব বিশাল, 
[ও গুরুভার উরু যেন বহনে অক্ষম। 

.. ক্ষীণ কটিতট-প্রান্ত লতার সমান, 
| শিস ধারণে সক্ষম? 

... নিটোল.ল রা আচ, আকা) 

ই 

চির আসামের বা নৌজাগ আপনি নদ বিকমপ্রভাবে 

আমাদের প্রতর মহা উরণকার করেছেন। কি 

্€ 



| দি লা বলের। 

জী কেসদৈত্য উর্বরীকে রণ করেছে, মহধি নারদের 
... উসুখে দেবরাজ..এ সংবাদ অবগত হন্। তাকে.উ্ার্র 

করবার ভার দ্্-দেনকেই প্রদান: করেন কিন্ত 
বিমানচারীদিগের সুখে আপনার ব্যাড শুনে 

এক্ষণে তিনি নিশ্চিত: হয়েছেন), এবং আমু 

(দিয়ে তার আস্তরিক,কুডজতা, জানিয়েছেন ।. রর | 
পাজা। কেনী দৈত্যকে আমি পরাস্ত করেছি; রসে তো 

. মহেন্েরই গৌরব, ফেন.. নাও আমি, তার: অনুগত । 
পার্বতকন্দর হ'তে সিংহ্-গর্ছন্রে যে. রিবন ২ ক 
ভাই শুনে মত মাত প্রায় পলৃয়। $. 

ী পণ্ডিতের বলেন, বিনই বিজ কমের অবঙ্কার; £ হহাাহ 
... তার প্রমাণ। : আর একটি কথা |: আজ হ'তে তৃতীয় 

বসে স্বর্গে থেৰী,. সরম্বতী-প্রনীত , ২*জদ্ধী-য়ংবর 
নাটকের. অভিনয় হবে $; উর্বজী প্রধান! নায়িকার 

 স্ৃমিকা। গ্রহণ করঘে; লে. আঁভিনয়,: দর্শনের জন্য, 
২... দেবরাজ ইন্র আপনাকে নিষণ করেছেন? টি 
রাজা জধমের প্রতি দেবরাজের বিশ্বে অন্গ্রহ'? কিন্ত সখা, 
২ এক্িতর রাজকার্ধের তন সে ভিন বর্ণের কথ 

২৬ 



থেকে নিজেকে : রফ
িত . সরতে হাল. ক 

সা বন, পার, (চরণে আ
হার, 'স-্রণিপাত নিব

েদন, 

তিনি নাহন, 1 

চিত্র। বেশ, এ তো পনারই, উপযুক্ত: কা, হারা সা
: 

হারা মহৎ, ত্তারা! উৎসবে, কি ব্যমনে 
কখন কর্তব্য 

কাজ, হ'তে বিরতি হন না।. : (ন্সরাদের
 প্লতি) 

তোমরা এস, আমি রখ সঙ
্দিত করি গে। 

হাতি 
[প্রস্থান । 

(জনাক্িকৈ ) সঞ্চি তু
ই, আমার হ'য়ে মহারাজকে 

চিন্ত |. ১
4 কা

 হইতে পারছি নি
। 

মানের বে উপকার -করেছেন, তাবিশ
্ত হব না। 

স্ ৫ চল? দেবরা
জ উৎকষ্টিত হয়ে আ

মাদের পক্ষ
 

রঃ ক্বরছেন । 

উ্বগী। (কির অগ্রসয় হই), ওলো, এই লিভার 

ও এক্কাবল
ী ছার. ্ য়ে

 গেছে, খুলে ছে না 

ভি? ছে, এ কি আর. সহজে. 

নথ 



রর আহ না নাস | ... একবার দেখবার হুযোগ হেল,। . পু | র্ভা। কিলো, 'যাবি, না এখানে আট্বে খাবি? রর  উর্কনী।, কবে তোমাদের অবাধ্য হয়েছি বল? চল (গণ. | ১ ফি আবার আদ এবারে (পড়ে রইল, জজ বেটাই . ফিরে চললো! |... : | 
রাজা । (সম্বগতঃ) আর ফি “দেখা পাব? 
চিত্র। ( স্বগতঃ ১ উভয়েরই সলজ্দ ও ভাব দেখে, (মনে, হচ্ছে 

মদন উভয়কেই বিদ্ধ করছে) | 'হয়,..কে 
স্তনে? - ২. 

নখ (নেগণে,) রব পে (তোষরা নকলে এস। 
চিত্র। (বসস্তকের প্রতি ) সুমি: যে বড় কথা বাই; না? 

তোমার মহারাজকে, তো পেলে, এখন আমাদের 
বিদায় মাও। 

কন ধারে রেখেছিলেষ “কবে, য়ে বিদায় দেব? আর | (হারামকে গেলে: কি 'হাক়্ালেষ, তাতে বুঝতে , 5. পাচ্ছিনি। . 
রাজা। ও সখা! ছা এখানে কতক গিলে? 
বসস্তক । লট টিক যত পাচ্ছি না রা আগা গোড়া 



প্রথম অন্ধ 

রকম সক জথে বুষতে গাচ্ছিনি থে আমি জেগে 
আছি কি বুড়ি 1:এ সব খবগ নামত! 

ত্র রাড়ী গিয়ে: ঝাছণীকে: জমা বারো ডা ছলে 

৫ বুঝতে পারবে, বপন নাবভা,।।.... রহ 

বন্তক। ত্রাণ থাকলে কি' বনেআম্তে ছেড়ে দেয়, রাণীর 

+হযে তুমিই না হালে যাও । | 

চি? যদি নার কখন দেখা হয, তখন বলব। চ্দ্ 
লাঙগ। রঃ 

রাজা। সখা) নল? আমরা ক শার এখানে অপেক্ষায় 

| ফলকি?.. ... .. 
কাকা চল কিন্তু ভয় হচ্ছ বার যাবে চির 

না আসতে হয়। | 

রাঙা: কেন? চা 

রাজা। ঁ  বৈ) নখ বদন ছি কিছ 
শা বহতা না। : 



:ক্ষণেকের জন্য এই মালিনী 'ানত আনন ছার 
একবার দেখবার হুযোগ হাল. 

র্া। কি দা, যাবি, না এখানে কাটবে কেবীকবি?”  উর্ধশী। কে তোমাদের, অবাধা হয়েছি খল? চল (গত: 
| , কিন্ত আমার প্রাণ ধানে পড়ে রইল, জগ! নি 

. ফিরে চললো । .. 2 
রাজা। (শ্বগতঃ) আর কনো এ শি ৃ নদ ৰ পাব? ২ 

চিত্র। ( ম্বগতঃ উভয়েরই স সলজ্জ, ভাব খে নে: হচ্ছে, 
মদন মর বিদ্ধ ছে! ॥ একি হয 

| স্তানে? ; 
চিন্ররখ । (নেপব্যে ) রথ প্রস্তুত, ভোমরা কলে এস) : 
নি | (বলস্তকের আও, যে বড় কথা ক না 

ূ বিদায় দাও।.. 
। ধ'রে রি ক্ষবে, তে বিধায় বেবা, আর 

'.... অহারাজকে পেলেম কি ছারালেম, ভা:ভা। বুঝতে, 
৪  পাচ্ছিনি ।... 
. রাজা। ওলখা!. ভুমি এখানে কতক্ষণ এলেছ'? 
" বস্তক । পে টিজেকপাছি না ক্যান! আগ গোড়া 

২৮ 



শ্রথম অঙ্ক 

রকম সক্ম জে -বুবতে াচ্ছিনি যে আমি জেগে 

আছি কি মু 1:এ সব স্গ্ নাসতা! 
বাড়ী দিয়ে বরা্মণীকে ছিজাসা ছা জ হ'লে 
* বুঝাতে গারবে, স্ব নাসা, 

বস্তক। রাণী থাকলে কি যন নত ছে ছেডে থর বানী 
যে ভ্িই না হানে দাও: 

চিন্ধ ? “দি আর কখন দেখা হয, তখন বলব। চল্ 
লোচল্।, 

রাজা সখা, উল, আমরাও যাই, আর এখানে অপেক্ষায় 
্ রন বি+:+ ডি রি 

লী চলি হাল: ঘুঝে এখানে 

না আসতে হয়. | 
রাজা. কেনা 

 বসন্বক।, থনের ৫ দৌরাম্তো, 
: রাজা (কষা) থা বষযা বেন নি। আমি যাচ্ছি, কিনব 

মা লে উরস ছাল না) 

রদ ৃ 



.. নহে আলোর ভালোর পরাণ 
খল নল বি ('মাটার) হাওয়ার শেখার চা ॥ 
দে 

এতশত সইতে কি পা: রা 
ছে বি (সাধের হেলা) সাথ কষ ছারি।। 

বিজ 

৩৯: 



ব্বপ | শাঙিন মক্গনে। কান 

ক্রি শ খেলে সে চীদ বে . 

ফি ঘি সফানবা। সা সিন সরল ্  রী 

১, এস বিনে আধিধার, হেরি চারি ধার. 

হানি বিধায় ঘ্বেরিল এ মন
 । 

৩৬ 



: চাদ হেলগেছে, তাই শ্রেছের সাগর উতলে ডুঠেছে+। 
যান ফে. সই ভাবছ এমন? 

 রূগের কাধে রূপ বেধে ফুগশয় হেনেছে: মন |... 
টি, মন দিবে লই মদ টেনেছে, টি 

র সাধের গাঙ্গে বান ডেকেছে, .. 
নতুন ফুলের বাস ছুটেছে, আমোদ ক'রে খন 

পারহ্র এই ক রীতি, এই দিজএই লেনিন 

. (ূশ্ঙ্থান। 

উর্বশী) যাদের হ়্ লে ইস শি বন 

চ্ি। লাখ কারে চা ধর ফখণ পাও, কে তার অন্ত: জ্যোই 
০২২, হবে বল ৮: ক. টি 
বন সি আমা কিছুই ভাল + ্াগছেনা। আমি, ্ি 

চিছ। কি 
উর্বশী । তাঁকে. দেখে আমার” মন যেমন হয়েছে, তার. কি 
২... তেমন হয়েছে 1: 
চিন ক, এ বয়েস "পর্যন্ত নিজের 'মনদের কথাই, বে 
টু : পারলেন না পরের মদ বুবব কিবা খল | 

ৃ 



উর্ধবশী | 
চিত্র 

উর্বশী । 

চিজ. দ্র কথায় উদ বিজ তে 

যদি না বাস
ে ৰা 

... যদি ভাল নাহি বাসে 
জীবনে যৌবনে কি ফল বল, বাঁচিব কি আশে ॥ 

'  শিহুরে হৃদয় কেন্ত তাঁহারি প্মরণে; .. 

হা হি কেন কোণে, 

দানল-কাননে কেন প্রণয় কুহু হালে, 

শর সে ধ্দারে ভাসে ॥ 

তি পারে তোমার, মন--যে তাকে 

দেখে সুর্য হয়েছে। . কিন্ত তার আর তোমার 

৩৩. 

মধ্যে ও 'রড্ড, বড়, ক সার মধ্য! মাব-. 
শুন! এ শুন 'গৌরাবে 

| কিসের একা উপকার কর্! আমি. তাকে 

 চাইনে, কেষল' তার* মন জানতে চাই; সে আমায় 

ভালবাসে কিনা শু? এইটুকু জানতে: পারলেই, আমার, 
তৃদ্ধি!” তই এুকবার মন্ত যা তার মন বুঝে এসে 

আমায় বল। আমি নিশ্চি্ক হই। 

চিঙ্জ $ দেখ কুটি বড় দোজ। নম ।, একবার মর্ধ্যে গিয়ে 



কেশীততে ধরলে, কোথা থেকে 
বিক্রমদেব, এসে তোয়ার উদ্ধার ক"রলে ;-ারপর, 
তি 'র্গের অনদরা-_ তোমায় নিমিষে র্ণিল ক'রে 
চলে: গেল আমায় আবার. বলছ নেই +মর্েু 
ঘৃতে!. আমি যদি েধানে গিষে, কাউরে দেং 

পাগব হই, তাহলে যে আমীর, ফিরে আসাই দায় 
হবে! তুমি স্বর্গে বসে হা হতাশ করবে, আর আম. 
মর্তোর শক্ত মাটাতে আছড়া পিছুড়া খাব__রাজযোটক 

আন তোকি বিপদ! ! কেশীট 

| . হবে আরকি! | 
উর্বশী । সখি, ঠাষ্টা রাখ, আম তোকে বলবার. আগেই, 

পন অ 

চিত্র। |. 

, আর একজনকে বেখানে পাঠিয়েছি! পর্ণ... 
: কাকে, গোঁকাকে 1. এর. খে দুতীিরি কারুতে | 
কাকে পাঠালে? ২. . 

. তাকে 'তো' কিরে; নাসবার .জস্টে পাটানি, লেখানে 
থাকবার অস্ঠেই পাঠিয়েছে! এ ডট পি ই বং ছার পই উপ র:1. 

সচিজ। বেশ, যাচ্ছি পপ 
| তোমাদের অভিনয়ে যোগ দিতে ০০০ 
কিনা 



উর্বশী 1. সেতার আমর বিন হবেকেন? ভগবান দেব 
বৃহস্পতি পরা তা নামে-যে পশিখাবন্ধিনী” বিষ্যা 
সামাদের শিখিয়েছেন, তাতে: বেবহেবী অইরেরা 
বার আমাদের কৌন অনি করতে, পারবে না। তুই- 

চি .. কনা থে প্রেম কিনি, প্রেমের দু দত গিরিও করি: করিনি! 
5 এ একটা, নতুন কাজ হাতে নিয়ে দেখি-পারি কি. 

হারা 
[উর থান 

গীত 

. গঙ্ো, ন্ভাল, 'বেসৌ-বেসৌ: ' বেসোচচিলি। 

দাস নিট বড়, অগ্জকারে টাদের আলো॥ 

. জীবন, হ'ত ভাসা 'ভাঁসা, | 

ও. বিছনে লো ভালবাস, 
রঃ রা লই দেরসে [মনে কালো. 

4! 

এ  পতাউরাজাহাারার:. .. 
মি হিসি আঁ এ 25 
হার 58 উদ বত 



গুকরবা ও বসস্তক 

রাজা। কিছুতেই মন: স্থির করতে পারছিনি। বা 
ভাল জাগে নাথ, খারথার আবেদন নিবেদন 

বিরক্তিকর বলে মনে, হয়, লোকালয় ধন তিক্ত 

বিষ! এ মনোবিকারে ভাল লাগে কেবল তাঁর চিন্তা 

ভার দেই ভয়-চকিত নয়ন, সেই সলক্দ কটাক্ষ, সেই 
মরালের ন্যায় শ্রীবাভ্ি সেই. বীর ললিত গতি__ 

যেন কাব্যের ছন্দ, ভাবের মন্দাকিনী প্রবীহ-- 

বস্তক। আজে দিগ্যাহ-শ্রে চোরা: সািগাতিকের ঘোর 
্রদ্ধাহ! বালে যান+ব'লে যান, : থামলেন কেন? 

মেয়েমাহয পুরুষমানযকে এযে এমন. বেছ'স করে, তা 

ই্িপূর্কে আর... কখন, দেখিনি-নিওনি। আরে 

ছাঃ আপনি পুরুষ নামে ঘেয়াররিয়ে দিরেন। 

ঙ্ঠ 



পলাজা। কি ক'রব বল. মন আমার: বশে নয় |. সে.আমায় 

মুগ্ধ করেছে। হায়! কেন উর্বশীকে দেখুলেম! সে 

সৌদ গতির বুরঙ স্পশ-হুথকেন আমায় উদ 
ক'রে চলে গেল? 

বসস্তক। কীরণ-লে হয়তো আপনার গরজ অতটা বোঝেনি। 

| আপনি তাকে যখন উদ্ধার ক+রে নিয়ে আসেন, তখন 
তাকে 'শুনিয়েই দিলেন না কেন_-ষে “ওগো আমি 
তোমায় ভালবাসি-_ভালবাসি।” 

রাজ। | ক তখন তৌ বুঝতে, পারিনি যে সে আমায় অমন 

ক্ষরেছে। 

বসস্তক। ৪৮884771 

না যে, দুপুর বেলায় তার অত তেজ হবে, ছাতি মাথায় 

মা দিয়ে আর রাস্তায় বেরোন যাবে না। আমি বুঝতে : 

- শারছিনি-ফেক মুর জনে দেখা) ভারি মধ্যে উনি 

কি ক'রে আপনাকে এমন উদ্ভরান্ত-_না উদ্বাস্তু করলে? | 

ব্রজা | মদন তীর অরিকুবনজয়ী'অব্যর্থ রে পুর্ব হতেই আমার
 

হৃদয়ে পথ প্রস্তত করে, রেখেছিলেন, উর্বনি দর্শন 

: মাত্রেই সেখানে্রবেশ লাভ করেছে! ৪ 

বসস্তক।, আর আমারুও সঙ্গে সঙ্গ বাপ না়ীর বান ছিড়ে 

৩৩. . 



উর্ধাশী 

রাজা। কেন? 
বসস্তক।. এই আপনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রন্ধনশালায়ু,একতক্ষণ 

যায়নি বলুন দেখি? খেতে না পাই, সেখানে পাচ 

রকম রন্ধনের আয়োক্ধন হচ্ছে দেখেও উৎকণ্ঠা 'কতকটা' 

দুরহ'ত। 
তুমি যা চাও সে অতি সহঞ্জ লভ্য ; কিন্ত আমি যা চাই, 

সেযে অতিদুর্লভ! . 

বসস্তক। আপনি যেমন উর্ববশীকে দেখেছেন,  উর্বগীও তো আর 

চোক বুজে ছিল না? সেও তো! আপনাকে দেখেছে ? 
র্রাজা। তাতেকি?' টি | 

বসস্তক। ঃহাতে আমার মনে হয় আপনি তাকে যতটা ছুরলভ বলে 
ভাবছেন, সে ততটা ছুর্লভ হবে না। 

রাজা । কিন্তু সখা, সে যে অষ্টলীকিক। . 
তন্ন তার মাধবী লতার লম - 

. অতি নম্র নয়ন শোভন; 
বর-অঙ্গ__ . 

_ অলঙ্কারের যেন অলঙ্কার 9. 
বেশ তৃষা! প্রসাধন 
পরিতৃপ্ত সেই দেহে পাইয়া আশ্রয়, 

* রতি যেন পতি পাশে সুপ্ত লালসায়। 



বসস্তক । 

রাজা । 

বসস্তক। 

ট৯ 

দ্বিতীয়, অঙ্ক 

তাতো আমিও দেখে বুঝেছি), । আমি যেমন বিরূপে 

অধিতীয় _তিনি, সেই রকম রূপে অদ্বিতীয়! 
সে সা, নির্জন প্রদেশ ব্যতীত উৎকণ্িত' ব্যক্তির আর 
দ্বিতীয় আশ্রয় নাই। তুমি রদ্ধনশালায় গিয়ে তোমার" 
উৎকঠ| দূর করগে, আমি একাকী তার চিন্তাস্থখে 
মগ্ন হই । 

[ রাজার প্রস্থান । 

বেঁচে থাকুক আমার রন্ধনশীল1! সেখানে কীচা কাঠের 

ধোঁয়ায় যে চখের জল, মে তো ক্ষণিকের, তার শেষ 

আছে; কিন্তু প্রেম ক'রে যে চখের জল, তার আদিও 

নেই-অন্তও নেই। একবার ঝা'র্তে সরু হ'লে 
চিরজীবন* ঝরে !'বিরছে হা-হুতাশ, বুঝি আর পাবনা 
--আর পাবনা ; মিলনে হাঁহতাশ, এ বুঝি গেল-_ 

এ বুঝি গেল! চোখের সামনে সদাই রেখেও হা- 

হতাশ, বুঝি আর বাওকে.;ভালবাসে--আর কাউকে . 
ড্রালবাসে ! মান করলে হা-হুতাশ, মনে হ'ল, মন 

| থেকে বুঝি ব স'রে গেছি-_সরে গেছি! আর সদাই 
বুক টিপ্ টিপ্, বুঝি হেরে গেলুম_হেরে গেলুম ! 

আরে দুরপিরীতের আগা! গোড়াই বাকমারি ! আর 



ঝকমারির ওপর ঝকমারি, আস্ভি কাল থেকে-_সবাই 
জানছে-_-ভূগছে--কিস্ত কেও*এ প্রেম করতেও ছাড়ছে 

না? বিধাতার সৃষ্টির যদি কোন বাহাছুরীাকে, সব 
চেয়ে সেরা বাহাছুরী এই ছু অক্ষরের শব্দ রটনাছ ! 

মদনও যেমনি অতন্থু, এ প্রেমও তেমনি নিছক: হাওয়া ! 

একটা পাগল করা শব্ধ তৈরী ক'রে ছেড়ে দিয়েছে, 

. তার না আছে মানে, না আছে মুড; কেবল কাণের 

ভেতর দিয়ে ঢুকে প্রাণটাকে তোলপাড় করে দিচ্ছে! 
এ বাবা ভেলকীবাজীর ওপর ভেলকীবাজী ৷ 

চিত্রলেখার প্রবেশ 

পীত। 

ভু 

| কে নেবে প্রাণ? 
নরকে! বাসী, পীঁচঘাটা সে-_টাঁটক। ফুলের স্রাণ ! 

রাম ধন্গকের রং ফলানো শ্বপ্ন দিয়ে গড়া, 
১০ 
কচি বুকে 'আটরকে রাখা-ল্চাক। অভিমান ॥ . 

বসন্ত ঘুম ভাঙ্গিয়ে গেছে, 
সাথের কুগ্জে ফুল ফুটেছে, 

সামাল সামাল রব উঠেছে_-মদন হুনি-হান বাণ ! 

আমার এ বিনিমূলের হান ।.. ৭ 

৪০ 



বসনস্তব। 

চিত্র । 

দ্বিতীয় অস্ক 

এ আবার কেনতুন ধরণের ফিরিওলী গো? কি ফিরি 

করতে বেরিয়েছণ? খুচরে! বেচো, না.পাইকিরী ? 
অধমাদের ছটাকে প্রাণ নয় ষে খুচরো! বেচব ! মহাজনে 
কেনে, মন দরে বেচি। 

বসন্তক। *গোলা ভষ্তি আছে, না হাত পড়েছে? 

চিত্র। না_ নতুন মরাই বেঁধেছি। কেন, তোমার অত খৌজে 

কাজ কি? তোমার চেহারা দেখে বোধ হচ্ছে তুমি 
তে! একজন ফোড়ে ; উঠনে। কেনো, উঠ.নে। বেচো, 

এ শ্রীণের খোজে তোমার দরকার কি? 
বসন্তকৃ। 

চিন্র। 

ফোড়ে আমার দেখলে কোনখান্টায়? .আমি বাজরায় 

ক'রে কলাও বেচছিনি মূলোও বেচছিনি; হাত 
গুটিয়ে বসে আছি, তুমি চিনলে কি ক'রে যে আমি 

ফোড়ে? 

আমাদের চোখে কষ্টি পাথর আছে; পুরুষের চেহারা 

দেখলেই বল্তে পারি সে ফোড়ে_-কি মহীজন-_রাং 

কি সোণা। 

*বসন্তকূ.। 

চিত্র । 

বসস্তক । 

৪১ 

ন্োমাদের অমন চোখে আগুন ধরে না? . 
আমাদের চোখ আগুন ধরলে তোমাদের টা আগ্তন 

ধরাত কেও 
ঠিক ঠিক্, শুধু আমাদের ্ ী কেন? চোখের 



উর্বশী . 

আগুনেই তে। হ্ট্টি সংসার আগুন ধরিয়ে বেড়াচ্ছ ! 

আমাদের অমন শান্ত শিষ্ট রা্গা,_বাস্.-কবে এক- 

| বার দেখা আর দাউ দাউ করে আগুন ধরা ৫ 

চিত্র। কার কথ বল্ছ? 
বসম্তক। আরে যাও যাও, ্তাকামী কেন? জানেনা ফের! তুমি 

তো সেই উর্বশীর সহচরী ? পাল শুদ্ধ, ধেই ধেই ক'রে 

নেচে স্থা্টি সংসার জলিয়ে পুড়িয়ে খেলে এখন আবার 

ভালমান্থষের মত জিজ্ঞাসা করছে, কার কথা বল্ছ ? 

চিত্র। তোমাদের রাজ! কি উর্বশীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন? 
বসস্তক। না তা কেন? এই আমিই তোমায় দেখে মুষ্ধ 

হায়ছি-না? | | 
চিত্র। আমার পোড়া কপাল যদি তোমার মতন কুরূপ আমায় 
.. দেখে মুগ্ধ হয়। 

বসস্তক। ওঃ তবু নিজের কি ্থুরূপ চেহারা গো? গজস্বদ্ধ, 

আজাহ্থলম্বিত বাহু, ঘোরাননা, বিরল, দশনা ! ওঃ ! 
উনি আবার প্রাণের কারবার করেন! ঢের ঢেবু- 

বেহায়া দেখেছি, কিন্ত তোমার মতন এমন খপু'জি-শৃন্ট : 

বেহায়া মহাজন তো কখনও দেখিনি ! তোমার 

 উর্বশীই বড় প্রাণের ধার ধারে হুমি তো তার 

সহচদ্ী ! 

৪8. 



দ্বিতীয় অন্ক 

চিত্র' কেন তুমি আমার সখীর নিন্দে কর্ছ বল তো? তার 
প্রাণ আছে কি,নেই তোমার মত মূর্খ কি বুঝবে বল ? 

বসস্তক। "্ঘাণ থাকুলে আর সে মহারাজের প্রাণ “কৈড়ে নিয়ে 
লুকিয়ে'থাকত না, এত দিন এখানে ছুটে আস্ত। 

চিত্র। এই আমি যেমন এসেছি, তোমার প্রীণ কেড়ে নিয়ে. 
তোমার জন্তে-_ফ্রেমন, না? 

বসস্তক্ক। আরে মর, এর আম্পর্ধা তো! কম নয়। আমার প্রাণ 
তুই কেড়ে নিবি কি? এ কি বেওয়ারিশ প্রাণ 

চৌ-রাস্তায় পণড়ে আছে-_যার ইচ্ছে হবে লুটে পুটে 
নিয়ে ষাবে। 

চিত্র। নাহয় জমার প্রীপটা তোমায় দিতে এলেচি । 

বসস্তক | না না 

গীত 

সোমার ও বন্ত। পচ! দু!গী প্রাণ নাইকে। কোন দর । 
তাই যেচে দেখে ফিরি ক'রে ফির্ছ ঘরে ঘর । 

' .. তৌমার ও নিটোল মূখে কপট হানি, 
শুকৃণৌ গাছে ফুলের রাশি, .. 

৭ যায়না বোবা টাটকা! কি বাসি, 

ভালবাদাুন্তে খাসা, যেন ঘেযো ছধের সর ।" 

৪8৩ 



আমর! যে এক খীচার পাখী, 
হেথ। চলবে ন! ফীকী, | 

তুমি নয়লে। আমার পর- তুমি নয়লো”আমার পর ॥ 

রাজার পুনঃ প্রবেশ 

রাজা। একি সখা! একাকী যে খুব রাগিণী আলাপ করছে৷? 

ব্সস্তক। শুধু রাগিণী নয় মহারাজ, _নাগিণী পাশে । 

রাজা। তাই তো_কে ইনি £ 

বসস্তক। আজ্ঞে মেঘ। 

রাজা। কিরকম? 
বসস্তক। আর কি রকম! এইবার আপনার তৃষিত হৃদয় ক্ষেত্রে 

বর্ষণ হবে তা'তে আর“ সন্দেহ নাই, কেন না! বৃষ্টির . 

পূর্বেই মেঘের উদয়।-- ইনি উর্বশীর সহচরী । 

রাজা। হা-_হা-_এস ভব্রে, এস! গঙ্গা যমুনার মত তোমাদের 

দু'জনকে এক সঙ্গে দেখেছিলেম। আজ তোমায় 

একাকিনী দেখছি কেন? তোমার সী কুশলে 

আছেন ত? 

চিত্র। মহারাজ, আমারসথী আপনার নিকট ব'লে পাঠিয়েছেন-_ 

বাজ । কি বল? 
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দ্বিতীয় অঙ্ক 

চিজ্ঞ। দৈত্যের অত্যাচার থেকে এক দিন তাকে আপনি রক্ষা 

করেছিলেন $ কিন্তু মহারাজকে দর্শন ক'রে অবধি 

দেবতা মদন ষে,তার প্রতি উৎপীড়ন কর্ছেন সেই জন্য 

মহারাজের শরণাগত হওয়া ভিন্ন তার আর অন্য উপায় 
নেই । "” 

বসন্তক | ঠিক হয়েছে । গঁরম লোহাতেই গরম লৌহ] মিশ খায় ! 
তোমারসখী উর্ধশীকে বলগে-__মহারাজ ' অরিস্তপ-- 
শক্র সংহারে সদাই প্রস্তত। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় 

নিপুণ! দতী যখন মাঝখানে আছেন তখন উভয়কেই 

উভয়ের বিরহ অধিক দিন আর সহ করতে 

হবে না। 
চিত্র। তুমি অরপিক তুমি কেন মহারাজের হ'য়ে উত্তর দিচ্ছ? 

আমি ধ্ত তোমার কর্ধ। শুনবোনা । তুমি একটু আগে 

আমায় ঘা ইচ্ছে তাই গালা-গালি দিয়েছ । 

রাজা । ছি সখা, তুমি স্ত্রীলৌককে কটু বল? 

ব্সম্তক | মহারাজ, উচিত) করঁধ বলে যদি কটু বল! হয়, আমায় 

., মাপ করবেন আঁর কখনও সত্য কথা বলব না, মিথ্যাই 
বলবো । | | 

চিত্ত্র। মহাঁরাঁজ, আপনার কাছে আমার একটি নালিশ আছে। 

রাজা। ভত্রে, কি বল? | | | 
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| সী 

চিন্ত্। 

বসস্তক। 

রাজা । 

বসন্তক।, 

চিত্র। 

বসম্তক। 

চিন্র। 

 বপস্তক। 

চিত্র । 

আপনার এই সহচর-_-এই ভণ্ড বিটেল--- 

দেখুন মহারাজ, নালিশের পূর্বেই অযথা আমায় গাল 
দিচ্ছে দেখুন। রা 

দাড়াও, আগে ওর কথা শেষ করতে দাও। 

আপনিও পক্ষপাত আরস্ভ করলেন ?: দেখ, প্রেমে 

পড়লে আর রাঁজ। প্রজা তৈ থাকে না, সকলেরই বুদ্ধি 
শুদ্ধি লোপ পায়! . 

এই তোমার যেমন পেয়েছে? 
কেন_-আমার পাবে কেন? আমি মহারাজের মতন 
কারো প্রেমে পড়েছি নাকি ? | 
হাঁ নিশ্চয় পড়েছ। 
বটে? মিষ্টান্ন ব্যতীত তোমার অপরের উপর অঙ্করাগ 

হয়, এটা নৃতন বটে ! 
মহারাজ, সহজে কোন সিদ্ধান্তে আসবেন না। এ 

ছুঁড়ীর সম্পুর্ণ মিথ্যে কথা। 

মিখো কথা? তবে বলব, তোমার গুণ"? মহারাজ, এই, 
একটু আগে, আপনি খন এখানে আসেন, নি, আমি, 
আপনারই সন্ধানে এসেছিমুধ,.আর ্ আর এই রক্ষণ 

আমায় একলা পেয়ে 
বসস্তক। (্বগত:) কি সর্বনাশ ! কিবল্ডে কি বলে ফেলে 
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চিন্ত্র। 

বৃসস্তক্ক। 

চিত্র। 

বসজ্ফ । 

চিত্র । 

বলস্তক | 

চিত্র। 

বসম্তক। 

শী 

চিত্র। 

বসনস্তক টা 

চিত্র। 

৪৭ 
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দেখ। (প্রকাশ্তটে) মহারাজ, ওর কথা আদৌ . 
বিশ্বাস করেন না। 

কত কাকৃতি মিনতি কঃ রে- 
০৪ ষে' দুটী ক'রে জিব থাকে তা সত্য। 

উ:-_এমন মিথ্যাবাদিনী তো কখনও দেখিনি ! 
ক্কত প্রেমের অন্ভিনয়-_ 

সম্পূর্ণ মিথ্যা। মহারাজ, তাম! তুলসী গঙ্গাজল আনুন 
হলপ করে ব'লছি--সম্পূর্ণ মিথ্যা! ওঃ-_-এর৷ জ্যান্ত 

মাছে প্রেকা পড়াতে পারে ! 
মিথ্যে কথা? তুমি আমায় দেখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে 

আমার মুখের পানে চাও নি? 

অমন বিকট মুখ আর কখনো দেখিনি, তাই ফ্যাল 

ফ্যাল করে চেয়ে ছিঙ্লেম সে প্রেমে-_ প্রেমে নয় । 

তোমার ঘন ঘন নিশ্বাস-পড়েনি ? 

সে আমার হাঁপানীর ব্যায়াম আছে বলে রে ছুড়ি, 
হাপানীর ব্যায়রাম *মাছে বলে। 
,আমি চ'লে যাঝচশ্ুনে তোমার মুখ শুকিয়ে যায়নি ? 

সে রদ্দুবের ঝাজে, রদ্ুরের ঝাজে--তোমার বিরহে 

নয়। 

মহারাঞ্জ, মিলিয়ে পেলেন তো? 



রাজা। সখা, ধরা পড়েছ, আর লুকোলে কি হবে? অনেক 
পুরুষ আছে যারা লুকিয়ে "লুকিয়ে জল খায়, আর 

-হাইরে খুব গভীর হয়ে দেখায় যেন কত সা তুমি 
দেখছি তাদের দলের একজন । 

বসস্তক। মহারাজ, তবে বলি। শুধু আমার দোষ নয়, আপনার 
*  প্রিয়তমার এই সহচরীটি৪ বড় ফেলনা ফান্না । উনিও 

আমায় এক পেয়ে আচে ইসারায়-_ 
চিজ্জ। খবর দার! মিছে কথা। 

বসন্তক। মিছে কথা? তবে তোমার গুগ্রের কথ! বলব ? 

রঃ দ্বৈত গীত 

বসস্তক। ও কেন অমন করে চাইলে? 

চিত্র। আমার চোখ- চাউনী আমার, 

চোখের মাথা খেয়ে তুমি কেন দেখলে ? 
বসস্থক। রা্গ। ঠোট ফুলিয়ে দিয়ে 

কেন দুখটি টিপে হাসছে 
চিত্র। না জেনে সাতার--ছেড়ে কেন হাল ,. 

্ ম্ুঝ দরিয়ায় ভালে ! 

বসম্তক। | কেন মিষ্টি মিষ্টি কইলে কথা ? 
চিত্র। .". তোমার তায় কি মাথা বণিথা ? 

. ৪৮ 



দ্বিতীয় অঙ্ক 

বসন্তক ॥ কেন ও রাত দুপুরে প্রাণ কেড়ে নে 
ঝিঁঝিট-খাস্বাজ গাইল ! 

চিত্র। থাকে ন। ঝগড়া বাটা থুটী নাটা, 
তুমি আমু চাইলে। 

বসস্তক। তুমি আমার চাইলে । 

(বাজা তোমাদের এ প্রণয়-কলহে আমি বড় আনন্দিত হলেম। 
ৃ তোমার সখীকে বলগে, যদিও তিনি আমার পক্ষে 

দুলভ, তথাপি আমার বাসনা ফলোন্মুখী হবে, এই 
বিশ্বাসে আশ্বস্ত হলেম। 
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উর্বশী 

তুতীন্ম দুস্য 

স্বর্গ রঙ্গভূমি 

দেবগণ ও পাত্র-পাত্রীগণ 

১ম পাত্র ।ক্ষীর-সমৃত্র মস্থনে লক্ষ্মীর আবির্ভাব। ইনি ক্ষীরা্ধি- 

তনয়া; রূপে গুণে এর সমকক্ষ আর কেউ নাই। 

দেবগণ সকলেই একে লাভ করবার জন্য সমৃৎস্থুক ৷ 

ইনি কার ভাগ্যাকাশে উদ্দিত হবেন, তার মীমাংসার 

জন্তই এই ্তয়স্বর সভায় দেবগণ আহৃত হয়েছেন। 

এখন দেখা যাক্, কুমারী লন্দ্মী কার গলে বরমাল্য অর্পণ 

করেন। সকলের অভিমত হয় তো কন্যাকে এখানে 

আনয়ন করি! 

সকলে । উত্তম, উত্তম। 

১ম পাত্র। গ্রতিহারি, কুমারীকে সভাস্থলে ল'য়ে এস। 

প্রতি। যথা আজ্ঞা প্রতু ! ক 

[প্রস্থান। 
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লক্ষমীসহ সহচরীগণের গীত গ্রাহিতে 

গাহিতে প্রবেশ 

সহচরী়িণ গীত 

তব প্রীকরকমল আশে । 

নটবর বেশে, বিভোর আবেশে, দেখ সখি প্রীনিবাসে 

ব্যাফুলমতি, হের শচীপতি, চাহে সহম্রলোচনে, 
ঘন ঘন তব আননে; 

অমর পুজ্য, নেহার সুধ্য, অমিত বীধ্য ভুবনে ; 
“ছাকাসম তৰ কেশ নিরুপম, নেরখিছে কোটা নয়নে, 

হেরি মীধুরী মধুর, চৃহে ধাকর, বীিতে বাহুপাশে ॥ 

তৰ অধর তরুণ. হেরিয়ে বরুণ, রগ্রিত অনুরাগে, 

সরনম পরশ মাগে; 

হবরভি-ভবন, চপল পবন. চুমিতে চাহে সোহাগে ; 

পিয়াসে প্রবল, দহিছে অনল, তব ছবি হৃদ জীগে-; 

তব কমল,নয়ন, করুণা কির£, হুরগণ অভিলাবে ॥ 

উর্বশী । (শ্বগতঃ ) সমঙ্কেত দেবতা -মণ্ডল, 

প্পেন হ্ব্ণ-হ্ত্বে গাথা মণিমালা, 

রূপের ছটায় আঁলে। করে দশ দিশি! 



উর্বশী 

কিন্তু মাধবের অনুরাগী অন্তর আমার, 

লাজে বাধে রসনাক় উচ্চারিতে বাণী। 

কেমনে ন। জানি, 

হৃদি ল্ভাব করিব প্রকাশ ! 

কঠোর এ পরীক্ষা আমায়। 

১ম সহ। সখি, এই বরমাল্য ধর। এই দেবতা(মণম/র, 

উর্বশী । 

দেবগণ । 

চিত্র । 

উর্বশী । 

ভরত । 

পরিচয় শুন্লে? তোমার যাকে ইচ্ছা হয় বরণ 
ক'রে পতিত্বে গ্রহণ কর। 

হে দেবগণ, হে খবিসংঘ, হে দিদ্ধ-চারণগণ, আপনারা 
সকলে শ্রবণ করুন। ধার গ্ণগ্রাম শরবণে আমার 

ত্বদয় মুগ্ধ, যিনি পূর্ব হচ্ছেই আমার অস্তর অধিকার 

করেছেন, নিজেই যিনি নিজের উপমার স্থল-_সেই 
মদন-মনোমোহন প্রিমবদর্শন পুরূরবাই আমার স্বামী । 
সেকি! সেকি! 

সখি, কি কল্পে? কার নাম কলে? 

তাইতো, কি কন্ধুম!' 
আরে পাপিষ্টা, নাটকোক্ত বাক্য পরিহার ক'রে, তুই 
কার নাম উচ্চারণ কি? আমার শিক্ষাদান, আমার 

পরিশ্রম, অন্তমন। হয়ে তুই সর বার্থ ক'রে দিলি? 

আমাকে দেব-সমাজে লাঞ্ছিত করলি? 
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নারদ 

ভরস্ক। 

নারদ । 

ইন্জ্ু। 
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বুড়ে। হয়েছেন,কি শেখাতে কি শিখিয়েছেন- চন্দ্র, ক্ষ, 

বায়ূ, বরুণ, উপেন্ত্র, মহেন্দ্র সকলকেই তো, দেখছি, 
পৃক্ূুরবা তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না । ওহে 

আচাধ্য ! বার্ধক্যে তোমার মতিভ্রম হ'ল নাকি? 

(তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়-শিল্ঠা উর্বশী এ দেব-সভার 

মাঝে পুরূরবাকে ধ'রে নিয়ে এল কোথা থেকে? 

আরে যাঁও, তুমি আর জালাতন করো না। সথচনায় যখন 

তোমাকে দেখেছি, তখনই বুঝেছি একটা বিভ্রাট 

ঘট্বে। * 
আজ্ঞে, শেষকালে বুঝি দোষ হ”ল আমার ? দেখুন দেব- 

মণ্ডুলি, আপনারা দেখুন,-একেই বলে নাচতে না 

জানলে উঠানের দোষ । তার চেয়ে সাদ কথায় বলুন 
না, বুরো হয়েছেন_ স্বৃতিশক্তি কমে আসছে__কি 

শেখাতে কি শিখিয়েছেন! নইলে উর্বশীর মত 

এমন নিপুণ! নায়িকার এরূপ মারাত্মক ভ্রম হয়? 

কোথীও কিছু নেই গ্ুকেবারে পুরূরবা ! একটু পাতল। 

সমতল রবা হলেও না হয় চল্তো।। 

আরে খাম।* ৰ 

আজ্ঞে, এই থাম্লেম ; আর সহজে কথা কইব না । 

খষি, ব্যাপার কি? সম্প্রতি *পুরূরবা” উর্বশীকে 



উর্বশী 

নারদ । 

. উর্বশী 

নারদ । 

দৈত্যের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করেছেন, সেই টনার 

একথা মনে উদয় হওয়াতেই, বোধ হয় উর্ধশীর এরূপ 

ভ্রম হ+য়ে থাকৃবে। রঃ 

আজ্ঞে, কথ! ন! কয়েও বাচিনি | কেশী দৈত্য উর্ববশ্বীকে 

হরণ করেছিল, তার নামটা উচ্চারণ না করে ০ 

এমন চোয়াল ভাঙ্গা-নামটাই জিহ্বা ] সলায়েম, 
ভাবে উচ্চারণ কল্পে কেন? | 

আমার নাটকের ভাষায় ছিল-সেই মদন-মনোমোহন 

“পুরুষোত্তমই” আমার স্বামী।' আমি পুরুযোত্তমের 
পরিবর্তে পুরূরবা ব'লে ফেলেছি। 

আজ্ঞে, ত!হলে আর দোষ কি! পুরুষোত্তম আর 

পুরূরবা, নদীর এপার আর ওপার ; প্রায় যমজ 
বল্লেই হয়। 

ভরত। আরে দুষ্টা, আরে নিলজ্জা, একাস্ত অবহিত-চিত্ত হয়ে 

অভিনয় কর্তে হয়। নচেৎ রস-বিকাশ হেলায় হয় 

না। ভগবান শ্রীরুষ্্বয়ং রসময়, সর্ধরসের আধার, . 

সর্ববরসের প্রাণ । যারা হেলায়, অশ্রদ্ধায় সেই রসাভিনয় 
করে, তার! ভগবানের নিকট শ্রত্যব্যয়ভাগী । তুই অন্ত- 
মনা হ*য়ে অভিনয় ক'রে দেব-সমাজে আমায় লাঞ্ছিত 

কল্ি। পাপিষ্ঠা, তোর্ চিত্ত ঘর্কোর মানবের প্রতি 
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আকৃষ্ট হয়েছে, তুই কামনার বশবর্ভী হয়ে দ্বর্গের মর্যাদ' 
স্কুএ করেছিস্,” আমি তোকে অভিসম্পাত কচ্ছি, আজ 

হতে তোর আর স্বর্গে স্থান হবে ন! ' আজ গুতে জরা- 

মরণশীল ধরাধামই তোর বাসভৃমি। 
নারদ । না-ও কেমন জিবের দোষ; কথ মুখ দ্বিয়ে আপনি 

ঠেলে বেরোয়, স্বোর করে মুখ বুঁজে থাকলে হবে কি! 

মুনি-জেষ্ঠ, আমায় মার্জনা করবেন, উর্বশীর যদিও 

অপরাধ হয়েছে--তবুও শান্তিটা বড়ই কঠোর হ'ল। 

চিরকাল শ্র্গে থেকে একেবারে ঝপাৎ করে মাটিতে ! 

তার পর--চোর ডাকাতের কারাগার হয় দু বছর 

চার বছর, ন1 হয় বড় জোর বার বছর--এ একেবারে 

আজীবন ধর1 কারাবাস! 
ইন্দ্র। ( ভরতেন্স প্রতি ) দেব,+ আপনি উর্বশীর প্রতি প্রসন্ন 

হ'ন। যদিও উর্বশী অতি গহিত কাজ করেছে, 

তথাপি তাকে মাজ্জন! করুন। পুবূরবা কেশী দৈত্যকে 

পঞ্ান্ত ক'রে আমানত পরম উপকার করেছেন, তিনি 

দেবগণের অন্ুরক্ত নরশ্রেষ্ঠ বীধ্যবান নরপতি--আমার 

মখা। তিনি উর্ধশীর অভিশাপের হেতু--একথ শুনলে 

বূথ। পাবেন । 

নারদ । খধিগ্রবর, আমি কথা কইলেই আপনি ক্রোধ করেন, 
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কিন্তু সত্যকথা৷ বলতে কি, শান্তিটা বড়ই কঠোর হয়েছে | 

উর্ববশীর সামান্য একটু ভ্রম হয়েছে বৈত নয় । দেখুন, 

আমি ত্রিতুবন ঘুরে বেড়াই; নরলোকেও আমি কখন 
কখন নাটকাভিনয় দেখোছি। সেখানকার্র নট নট্রীর। 

এমন ভুল বলে যে, আপনার মত নাট্যাচার্যের, হাতে 

পড়লে তাদের অনন্ত কাল নরকে পচে ঘরুতে হস্ত 
কমিয়ে দিন__কমিয়ে দিন, শান্তিটা একটু কমিগ্রেদিন (- 

উর্বশী । ( ম্বগতঃ ) আমি যেমন রাজা বিক্রমদ্দেবের অহু- 

রাগিণী, তিনিও যদি সেইরূপ আমার অনুরক্ত হন, তা 

হ'লে অনন্ত কাল পৃথিবীতে বাস করলেও আমার কোন 
আক্ষেপ নাই । 

তরত। উর্ধবশি, তুমি আমার প্রিয়-শিল্তা। তোমার মতিভ্রমের 

কারণ কি? 

উর্বশী । দেব, আপনি আমার গুরু; হৃদয়ের কথ! প্রকাশ কর। 

যদিও আমার পক্ষে লজ্জাজনক, তথাপি আমি মিথ্যা 

বলবো। না, কোন কথ গোপন করবে। না। আমি 

অকপটে আপনার নিকট 'সতা বলছি। আমার ুরববল, 

মন আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সে দর্শন মাত্রেই 
সেই দেবতৃল্য অমিতবিক্রম বিক্রমদেবকে আত্মসমর্পণ 

করেছে । আমি চিত্তের উপর বতৃত্ব হারিয়েছি বলেই 
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উর্বশী ৷ 

নারদ । 

দ্বিতীয় অঙ্ক 

আমার স্বতি-ভ্রংশ হয়েছে । আমার অজ্ঞাতে আমার 

রসনা, পুরুষোত্মের পরিবর্তে পুবধরবা ছ্চ্চারণ করেছে । 

উর্বশি, আমি তোমার বাক্যে সন্তপ্জী হলেম্ম। যদি 

তুম আত্ম-দোষ ক্ষালনের জন্য মিথ্যা বঙ্গতে, তা হলে 
আমি তোমার প্রতি কেবল ধরা-কারাবাসের আজ্ঞা 

'দিয়ে ক্ষান্ত থাকছেম না; অনন্তকালের জন্ত তোমার 

নরকবাসের ব্যবস্থা করতেম। তুমি সত্যা বলেছ, এই 

নিমিত্ত আমি তোমায় আদেশ কচ্ছি যে, যতদিন 

তুমি পুত্রকতী না হও, ততদ্দিন তুমি মর্ত্যে বাস কর। 

পুত্রমুখ নিরীক্ষণের পর পুনরায় তুমি ত্বর্গ প্রবেশের 

অধিকারিণী হবে। 

দেব, আপনার আদেশ শিরোধাধ্য | 

তা হ'লেঞাজকের অভিসয়ের কি সত্য সত্যই গয়ায় 

পিগ্ডি হ'ল? 
না--এরপ দুর্ঘটনার পর আর অভিনয় হ'তে পারে না। 

চলুন, সকলে স্বস্থাত্রে প্রস্থান করি । 

চলুন--বৃথ। আর *এখানে কালক্ষেপে প্রয়োজন কি? 

সবই অসার5-কিছুরই স্থির্তা নেই ! হরি হে, তুমিই 
সত্যি 

[ উর্বশী, চিন্ত্ীলেখা ও সহচরীগণ ব্যতিত সকলের প্রস্থান । 
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চিত্র । সখি, কি হল? 

উর্ববশী। অদৃট্টের গতি কে রোধ করবে বোন! 
চিত্র। চির-* গর্বাসিনি, কি করে তুমি মর্তের ক্লেশ সা করবে? 

উর্বশী । যেনবধাতা আমাকে নিমেষে স্বর্গ থেকে ধত্ত্ে ,নিক্ষেপ 
কল্েন, তিনিই তার দাসীকে সে ক্লেশ সহা করবার 

শক্তি দেবেন । আর সভ্য কথা বলতে কের চি্ুলেখা, 

্ব্রষ্ট হওয়! ছুঃখ কি আনন্দ, বুঝতে পাচ্ছিন্নিং। ৮. 
আমি তাকে না পাই, স্বর্গে আমার কোন স্থখ নাই; 

বদি পাই--তাহলে মর্ত্েই জামার চির-ন্বর্গ-সুখ । 

আমি এখন কি ভাবছি জানিস্ ? 

চিত্র। কি? | 

উর্বশী । যাঁর জন্য স্বর্গ-স্থখ হতে বঞ্ধিত হলেম, সে যদি 

আমায় না চায়; ৫দ যদি অন্যাসত্ক হয়, সে জাল। কি 

সহ করতে পারবো? তখন কি করবো! তখন কি 

বলে ম্নকে প্রবোধ দেব ; তখন আমার দশা। 

কি হবে? 

গীত 

সথি রে! আজি ভালিনু অকুলে 11 | 
আপনি মজিনু হায় আপন ভুলে ॥ . 
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শত সাধ মাখা সোপারি দেশ, 

আজিশ্হতে মোর চির পরদেশ, 

সাথীহারা অভাগীরে আদরে কে নেনে তুলে 

কি জানি কি আছে ভালে, 

এ দশা মোর যে ফ্ট্রালে, 
সে যদি রে পায়ে ঠেলে-_ 

অকালে অশনি' হায় বাজিবে শেফালি ফুলে ॥ 

চিত্র। কিন্তু আমার উপায় কি হবে? তোমাকে ছেড়ে 

আমি কি করে থাকবো । 

গীত 
ছাঁয়৷ আমি কাঁয়া ছেড়ে কেমনে বা সই। 

ভালবাসি চিরদ্রাসী জানি নাক তোমা বই॥ 
তুষি মোরে ছেড়ে যাবে, 

৬ প্রাণ কি বল দত্বেহে রবে, 

তোমা ছাঁড়। স্থখ হারা, এ ঘাতন। কিসে সই ॥ 

সখীগণ-- গীত 
«মলকা-আলোক ছট্ট আজি নিবিল রে। 

 মন্মাকিনী গতিহীনা পারিজাত গুকাল রে॥ 
আর কি বিহগ গান, 

তঁমালে তুলিবে তান, 

প্ ভালবুসা হুখ আশা, চিরতরে ফুরাল রে॥ 
"বধির এ 
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প্রথম দুস্থ 

হেমকুট পর্বতের অস্তর্গত পরিত)ক্ত দেবমন্দির 

গন্ধর্ববালাগণ 

“গীত 
খেলবো আজ নতুন প্রেমের খেল! । 

হৃদয় দিয়ে হৃদয় কেন! 

প্রেমের হাটে প্রেমের মেলা ॥ 

প্রেমের পশর! প্রেমিক শিরে 

“ফিরি প্রেম তটিনী তীরে 

যার প্রেম আছে সে ব্যাসাত কর, কোরে! না হেলা 
এ প্রেম বিকিয়ে গেলে আর পাবে না 

কিনে রাখ এই বেলা ॥ 
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সাধুরী'। দেখ, আজ এক নতুন খেলা খেলব । 
১মসহ। কি সই? 

মাধুরী ॥ প্রেমের খেলা । 
যু্সহ? না ভাই, আমি ওতে নেই, (খেলতে খেলতে যদি শেষ 

সত্য হয়ে পড়ে রি 

ৃ মাধুরী । দূর, খেলা কখনে। সত্যি হয়? 

২য় সহ। যদি কপাল-দোষে হয়? 

মাধুরী । না হয় প্রেম*করবি। মেয়েমান্ষ হয়ে যখন জন্মেছিস, 

তখন প্রেমতে। করতেই হবে । ফুটন্ত গোলাপের বাস 
কি কেউ চেপে রাখতে পারে? নে বাজে কথা রাখ, 

শোন্। | 
২য়সহ। কি বল্ না? 

মাধুরী। এই আমরা দুটো দল হই। এক দূল এরা--এর! 
যেন সখী, আর একদল--এই আমরা । 

১ম সহ। তার পর? | 

মাধুরী । তার পর এই আরীদের দলে-এই যেন একজন 

ঝজপুত্র, আর একজন . যেন রাজকুমারী । এই ধর 

আমি যেন প্লাজকুমার--তুই যেন রাজকুমারী । 
১ম সহ। ঘা ত। রাজকুমার আছই। আমি আবার 

০েল? 
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মাধুরী । আরে সাত্য সাত্য নয়রে, মাছ মিছি। আমি' যেন 

. রাজকু(ার! আমি-এই এফে খুব ভালবাসি । কিন্তু ও 

আ.ং 4 মোটেই দেখতে পাংর না । ৫ 
১ম সহ। কেন দেখতে পার না? তুমি তো দেখতে বেশ! 

মাধুরী । আরে দূর, তোর কোন বুদ্ধি নেই! যাক্যোর মনে : 
ধরে। নইলে গল্প হবে কেন? 

১ম সহ। ওঃ বুঝিছি। তার পর? 
মাধুরী । তার পর এ একে খুব ভালবাসে-_কিন্তু এ বড় গরীব। 
১ম সহ। গরীবের ভালবাসা বুঝি মিষ্টি? 
মাধুরী । শোন্ না ভাই, গোল করিস্ কেন? এই গরীব বেচারীর 

সঙ্ষে যেন এর বে হ'ল। এরা ছু'জনে খুব প্রেম 

করতে লাগলো; আমি কিন্তু তাই না দেখে রিষের 

আগুনে জ্বলতে লাগলুম। একে 'বলেম আমার 

প্রণয়িনী হও। কত অনুনয় বিনয় করলেম, পায়ে 

পর্য্যন্ত ধরলেম, ও কিছুতেই. রাজী হ'ল না। তার 
পর আমি না রেগে একে বন্দী করে ওই যে ভাঙ্গা 

মন্দিরটা, ওর ভেতর আটকে রাখলেমণ এ কিন্ত 
তবুও আমাকে বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী হ'ল 'না। 
শেষে আমি রাগে অন্ধ হয়ে-_ 

২য় সহ। বল্ না, থামলি কেন? 
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' মাধুরীণ তার পর যা হবে, সেতো দেখতেই পাব দেখ.ভাই, 

এইটী গান গেসে আমর! খেলা করবে।' 

২ সহ। বেশু বেশ, ভারি মজ। হবে। 

মাধুন্মী।' আহাহা, একজন শ্রোতা থাকুলে বেশ হস্ত। কেউ 

না দেখলে খেলা জমে না। এই যে কে একজন 

আছেন না? এঁকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেই মনে 

হচ্ছে। আচ্ছা, তোর! একটু আড়ালে যা, আমি ওর 

সঙ্গে কথা কয়ে দেখি উনি কে; কেই « আমাদের 

শ্রোতা হতে অন্থরোধ করবো । 

১ম সহ । বেশ, আমরা.সব সেজে আসি। 

[ মাধুরী ব্যতীত সকলেরপপ্রস্থান। 

রাজার প্রবেশ 

রাজা । বিরহী জনের কোথাও তৃপ্তি নাই । লোকালয় ভাল 

লাগ্নে না, রাজ্য প্রজা কোন চিন্তায় তাকে ভুলতে 

পারলেম ন1। এই' হেমকুট প্রদেশে তাকে প্রথমে 

' ক্বেখেছিলেম, তাই সব ফেলে এখানে ছুটে এসেছি। 

কার বাস্কতে এখনো যেন তার নিঃশ্বাসের সৌরভ 

অং ছি হে ব্রিদিবন্ুন্দরি! আর কি তোমার 

দেখা গ্রাব না? 



উব্বশী 

মাধুরী । ৃ 

» এই নিঞ্জনে কি উর্বশীর ক-ম্বর শুনলেম ! 
মাধুরী। ॥, আমি উর্বশী নই/ আমি গন্ধর্বত্ালা মাধুরী ! 
রাজা । আর, মাধুরী ! ভত্রে, সত্যই তুমি মাধুধ্যময় ! 

আমায় কি তোমার বলবার কিছু আছে? 

মাধুরী। মহাশয়, এ নিজ্জন প্রদেশে মন্স্-সমাগম কখনো হয় 
না। আপনাকে এখানে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি । 

আপনি কে? পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? 

রাজা। মাধুর্যময়ি! আমি মনন, প্রয়াগ আমার রাজধানী, 
আমার নাম পুরূরবা বিক্রমদেব। 

মাধুরী । আপনিই নরশ্রেষ্ঠ ধরণীপতি বিক্রমদেব 1 পিতার মুখে 
আপনার বিক্রমের কথ! অনেক শুনেছি; আমাদের 
পরম সৌভাগ্য যে, আপনার ন্যায় অতিথির পদার্পণ 

হল। 

রাজ1। ভদ্দেঃ এ নির্জন প্রদেশে তুমি একাকিনী কেন ? 

মাধুরী । মহারাজ, আমি একাকিনী নই, আমার সহচরটরা 
অদূরে আছে । আমর! প্রত্যহই এখানে খেলা করতে 
আসি। আজ আপনিই আমার্দের চা দর্শক হন, 
এই আমাদের মিনতি । 

বাজা। ভত্রে, তোমার সরল অন্গরোধে আমি সন্তষ্ট হলেম। 

৬৪ 
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তোমার সহচরীগণকে ভাক, তোমাদের কৌতুক-ক্রীড়। 
দর্শন -*রে পরিতৃঞ্ক হই। 

নাপুরী। আপনি এখানে -অপেক্ষা করুন, আমি অস্ত্রাছ। 

[ এঙ্থান। 

রাজা । গন্ধর্ববালার কি সরল প্রকৃতি ! যারা মনুষ্য-সংস্পর্শে 

_ আগ্লেনি, বোধ হয়, তারা সকলেই এমনি সরল। 
কিন্তু স্বর্গবাসিনী উর্বশী এমন কপট কেন? আনার 
মন হরণ কি সেম্বন্থুখ ভোগ করছে, আর আমি 

সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হয়ে জালার সমুদ্র বুকে করে 

ঘুরে বেড়াচ্ছি! এত অন্যমন হয়েছি যে, সথাকে 

পর্যন্ত স্গে আনিনি। | 

গন্ধর্্ব-বাল!গণের প্রবেশ ও সঙ্গীতাভিনয় 

গীত 

সখীগণ। মাধুরী ফুটিল মধুমাসে- চাঁদিনী হানে । 

ঝজকুমার | কৌথ। সে কৌথা €স মন যারে ভালবাসে ! 

নীয়ক। দুয়ারে দীড়ায়ে ভিথারী তৌমারি আশে 

রাজকুমারী ৷ বুকে এস মোর বুকের নিধি, ৃ 

নায়ক । এত সুখ ভালে লিখেছিল বিধি, ॥ 

সখীগণ। মাধবী মিলিল মরি মাধব পাশে ॥ 

৬৫. 



রাজকুমার । 

রাজকুমারী ।. 

নায়ক |. 

সখীগণ । 

রাজকুমার । 

রাজকুমারী । 

ব্াজকুমার । 

রাজকুমারী । 

রানকুমার। 

নায়ক । 

রাজকুমার। 
সথীগণ । 

রাজকুমার। 

রাজকুমারী । 

রাজকুমার । 

নরম দ্হে মরম দ্বহে-- 
জ্বাল! হৃদয়ে কেমনে ্ ঈছে। 

বুকে বুকে মুখে মুখে সধা উথলে। 

প্রাণ গলে প্রাণ গলে। 
গগন শবন তাই প্রেম পরকাশে। 

গরল লহর ছোটে যান টোটে, 
চাহি তোমারে চাহি ভৌমারে ৷ 

হায় একি হ'ল দায়--কি উপায় কি উপায় । 

আমি জীবন রাখি গুধু তনারি আশে । 

নহি দ্বিচারিণী আমি পরাধী'নী 

সতী াড়ায়ে পতি পাশে ॥ 

বীরভোগ্যা রমণী ধরণী 

বলে মধু পিব কেন মরিব পিয়াদে? 

কাজ নাই১-আমি চলে যাই * 
হও রাজরাণী থাক রাজার আবামে ॥ 
যেও না! ষেও না আমারে বোধ ন! 

হান হান তরব]রি বীধ রে ললনা, 

অজিল মজিল সব মরি লো তরাসে ॥ 
বন্দিনী তুমি ধনী 
রে লম্পট নহি তোর প্রেমাধীনী 

দেখ দেখ পতি মোর অশখি জলে ঠীন, | 

এখনে। কর ছলনা! | ্ 



নায়ক । 

রাজকুমারী। 
সথিগণ। 

রাজকুমার । 

নায়ক। 

তুমার 

নায়ক । 

রাজকুমার । 

সখীগণ। 
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ভুলে যাও ভুলে যাও আমি সহি যাতনা 
নানা নাঁ-তা হবে না হবে না 

তটিনীর গতি নাহি রোধিতে শকতি 

যবে সাগরে মেশে । | 

তবে মর তবে মর, কেন সাঁই আর 

পায়ে ধরি অ্টগে আমারে মার 

আগে বধি সাঁপিনী তোরে বধিব শেষে। 

(তীরবিদ্ধ) 

কোধা বাও কোথা গাও.আমারে হে সাথে নাও 

| ( আত্মহত্যা ) 

অ্বাল! জুড়াল স্বাল! জুড়াল শীস্তি তিযাসে। " 

দুশ্য পকিিহ্দশুলন 

( উভয়ের যুগল যৃত্তি) 

অবিনাণী ভালবর্স। কে তাহারে নাশে। 

প্রাণে প্রাণে বীধা যেন ফুল রেণু ফুল বামে । 

রাজা? স্ুন্বর অভিনয় এ মনোমুগ্ধকর দৃশ্ত ! মুহূর্তে আমার 

িন্তাসতীাক্রাস্ত হৃদয়ে যেন শাস্তির উৎম খুনে দিলে। 
মাধুরী । মহারাজকেষন দেখলেন ? 

৬৭ 



একান্তে উর্বশী প্রবেশ 

উর্বশী | 'ৰগত: ) একি ! . মহারাজ কার সঙ্গে'কথা,কচ্ছেন 
কে এ নারী ? 

রাজা । অতি হ্থন্দর! অতি স্থনদর ! তোমার. স্বরে মাধুষ্য, 

ভঙ্গীতে মাধুর্য, তোমার হাব-ভাব সবই মাধুধ্যম&শ 
উর্বশী । (্বগতঃ ) বটে! টি 
মাধুরী । মহারাজ, যাদের হৃদয় সুন্বর* তারা সকল বসতেই 

সৌন্দর্য অনুভব করে। 

রাজা। ভদ্রে, তোমার সরলতায় আমি মৃদ্ধ । 

উর্বশী । (শ্বেগতঃ ) এরি জন্য আমি ন্বর্গ-বিয়োগ-ছুঃখকে তুচ্ছ 

করে মত্তযে এসেছি.? হা অনৃষ্ট ॥ 

প্রতিহারীর প্রবেশ 

প্রতি । রাজকুমারি, গন্বব্বরাজ আপনাদের" নিতে লোক 
ৰ 

মাধুরী । চল যাচ্ছি। মহারাজ, আপন্বাকে অযথা ক্লেশ দিলেম, 
আমাদের মার্জনা করবেন । 

[ সকলের প্রস্থান । 

| ৬৮ 



রাজা | - 

উর্বশী । 

রাজা | 

উর্বশী । £ 

রাজা । 
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এ যেন একট! ত্বর্গের বাতাস_-এল চলে গেল 1 

এদের কৌতুকাভিনয় আমার হৃদয়ের খ্ঠাগ্রহ বুড়িয়ে 

দিয়ে ,গেল মাত্র! আজ যদি আমি আমা! প্রিয়তমাকে 

'পেতেম-_ 

কি মহারাজ, তন্ময় হয়ে কি ভাবছেন ? 

একি! উর্বশী! " 

ইহা, সেই অভাগিনীই বটে, বড় অসময়ে এসে 

পড়েছি, ন! 

আর অসময় “কেন পরিয়ে? তুমি যখন এসেছ, তখন 

, এতো। আমার পরম স্থন্দর স্থসময় | 

উর্বশী। 

রাজা । 

কপট! আর ছ্লনার প্রয়োজন নাই ৮ তোমার 
ব্যবহার আমি স্বচক্ষে দেখেছি । মিথ্যা বলে আমায় 

কেন আর ধঞ্চনা কর, আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে । 

কেন অমন বলছ? কি অপরাধ করেছি? তুমি কি 

জান না, তোমার জন্য রাজ্য এশ্বর্ধয সব পরিত্যাগ 

করে 'বনবাসী হয়েছি! যে দিন তোমায় প্রথম 

দেখি, সেই দিন হতে প্রতিদিন তোমার বিরহে আমি 

পৃথিবী শুন্ত ছদখছি। তোমার এঁ ত্রিলোক-তুলান 

রূপেরপধ্িন ভিন্ন আমার অন্ত চিন্তা নাই। আমার 

জাগ্রতে মি, স্প্রে তুমি, প্রতি নিঃশ্বাসে, বক্ষের প্রতি 



উর্বশী 
স্পনননে তোমার চিস্তা। অকারণ কেন তু বরূপ 

হচ্ছ? 
উর্বশী | খুরঝবাকচাতুরী জান মন্ভারাজ ! এ চাতুরা মনগক্তেরঠ 

শ্পলস্ভব। তুমি রাজ্য এশ্ধ্য ত্যাগ করেছি, আরঞ্আদি 

সর্বজন-বাঞ্চিত অমরার বিলাঁন পানে ঠেলে চলে 

এসেছি--একবার মমর্তীয় ফিরেও চাইনি__-তোমার 

জন্য। আর তুমি__লম্পট-নির্জনে এক পীকষর্ব- 
বালিকার কাছে আত্মবিক্র্ন কুরে, তার মাধুর্যে ষুগ্ধ 

হয়ে আমার ভালবাসার ধুব পুরস্কার দিলে । 

রাজা । শোন প্রিয়ে শোন, কেন উতল৷ হচ্ছ? 

উর্বশী । থাক্, আর কথার প্রয়োজন নাই। আপনি গন্ধর্বব-' 

পুরে মাধুর্য উপভোগ করুন, আমি আত্মকৃত কণ্খের 

ফলভোগ করিগে। 

[ উর্ধবশীর প্রস্থান । 

রাজা । প্রিষ্ে, শোন শোন-_ | 

| | প্রস্থানণ 

০ 
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দ্বিতীস্থ লুশ্য 

পার্বত্য পথ 

বসস্তরের প্রবেশ 

বমস্তক্ক ।*রাজাঁকে কি অপ্পরাতে উড়িয়ে নিয়ে গেল? রাত্রে 

আমিও বাড়টগেলেম, মহারাজও শয়ন করতে গেলেন। 
সকালে রাজব্লাড়ীতে এসে দেখি, “ক। কম্য পরিবেদন! !” 

কোথায় বা মহারাজ আর কোথায় বা আমি । দিনের 

পর দিন গেল, আ্রহারাজ আর ফিরলেন না। রাজ্য 

যায় যায়, রাজপুরী অন্ধকার, মন্ত্রী ভেবে সায়া, দেশময় 

হাহাকার ৯ ও, কি পাগঠ$-কর! রূপই স্থষ্টি করেছিলে 

বিখাতা । একবার দেখা, আর একটা দোর্দিও মার্ওু- 

বিশেষ রাজা ছেলেমানুষেরও : বেহদ 1? ছেলে- 
মানুত্ষর চাদ ধরার বান্মনা আর বুড়ো মান্বষের রূপের 

আকর্ষণে ঘর থেকে ছুটে বেরোনো এর তফাৎ কোন্- 

খানটা? যাক, মন্ত্রী পৌরজনেরা ঘরে বসে হা হতাশ 

করুকআমি একবার হেমকুট পাহাড়টা ঘুরে আসি। 
(গ্রস্থানোষ্ঠো গ ) 



উর্বশী 
ঁ 

চিত্র। ্রাঙ্মণ, সত্যই তুমি জান না মহারাজ কোথায় ? 

« সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তো? 

বসস্তক | আমাদের সামনে দেখা হুয় নি বটে; তবে নিশতি 

পরীত্রে দেখা হয়ে থাকবে । একদিন ঘুম থেকে উঠে 

দেখলেম, মহারাজ রাজবাড়ীতে নাই । আমি 

মহারাজকে খুঁজতে বেরোলেম। | 

চিত্র। তা! হলে সখী আমাদের কি হ'ল? সে কোথায় পল? 
এ যে বড় রা কথা। 

বসম্তক | বলি, তুমি ঠাট্টা করছ না সাঁত্য বলছ? সততা 

তোমরা রা না মহারাজ কোথায় ? 

চত্র। না! ব্রাঙ্ষণ, আমি মিথ্যা বলানি। 

বসস্তক । তা হলে ত আমায়ও ভাবিয়ে দিলে! সতাই তো 

ভাবনার কথা । ্ 

চত্র। জানি, বখন অভিশাপগ্রন্তা হয়ে মর্ত্যে এসেছে, তখন 

সথীর অদৃষ্টে অনেক দঃ আছে! 
বসন্তক। জানি, যখন তোমাদের পাল্লায় পড়েছে, তখন মুহা- : 

রাজের অনৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে । যাকৃ,অনেক বাক্- 

বিতগ্া হ'ল, এখন আমায়* রেহাই দাও। * তুমি 
আপনার কাজে যাও, আমিও [ আমার কাজে 

যাই। 
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পর 
চ৩৪। 

বসন্তক | 

সচিত্র | 

বসস্তক | 

চিত্র । 

বলস্তক। 

চিন্ত। 

৭৫ 
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না, আর আমি, একা যাব নী; ধান তোমায় সঙ্গী 
পেয়েছি, চল এক সঙ্গেই খুঁজে দেখি | 
অতটা ন্যাওটে। নাই হলে । 

দেখ, আমাদের বাস স্বর্গে, মর্ত্যের পণ্্ুট কিছুই 
জানিনি; কি জান, বদি পথ হারিয়ে ঘুরে মরি! কাজেই 

€তামাকে যখন* পেয়েছি, তখন আর ত ছাড়তে 

পারিনি ? 
দেখ, মক্*বাজের জন্য মনটা। বড়ই অস্থির হয়ে রয়েছে ; 

তোর ফ্েলায়েম সঙ্গ--সত্যি কথ! বলতে কি, আমার 

মোটেই ভাল লাগছে না । তুই আর আমায় জালাস 

নি, তোর পম্ডিয় পড়ি, তুই ন্বর্গের জিনিষ হ্বর্গে ফিরে 

যা, আমায় রেহাই দে, আমি অযাত্রা সঙ্গে করে 
ফিরতে্পারবে। না । 
ছি ছি, তুমি পুরুষমাহুষ, আমার পাসে ধরলে ? 

অন্তায়টা কি করেছি বল? সে পুরুষই নয়, ফে 

বখনও সময়ে অসময়ে মেয়েমানগষের পায়ে ধরেনি। 

ভগবান নিজে শ্রীরাধার পায়ে ধরে পথ পরিষ্কার করে 

দিয়ে গিয়েছেন। 

তাহ'লে তুমি আমার মদনমোহন নাকি? আমি 

শ্রীমতী ? 



উর্বশী 

. বসম্তক ।-- তুমি আমার দু'চাখের বলাই 
| ম্ট্মার যেমন রূপ তেমনি স্বভাব গুণের নাই কামাই? 

চিত্র ।-.. মন্দ বড় বাছের বাছ 

ঠেস দিয়েছেন শিমুল গা 

মুখ খানি যেন ক্ষুরের ধার জিভের নেই সামাই। 
বসম্তক ।-_ দেখছি তোর বড়ই বাড 

তাল চাস্ ত সঙ্গ ছাড় 

চিত্র।-_ সেটা কি দেখায় ভাল, তুমি আমার চোখের আলো! 

কোথায় এমন পাব বল কঁছুলে কানাই। 
বসস্বক।--  , তোর সঙ্গে আডি 
চিত্র __ তুমি নেহাত আনাড়ী 

ভালবাসি তাই ত আসি তাই ত জ্বালাই। 
উভয়ে ।__ যুগ্লল রতন আমরা দুজন আমাদের জোড়া কোথাও নাই। 

বসম্তক। একো ভাল বিপর্দে ফেললে? আচ্ছা, ভোর মতলব 

খানা কি বল্ দেখি? তৃই আমায় নিয়ে কি করতে 
চাস? 

চিত্র। চিরকাল মেয়েমান্ুষ পুরুষ নিয়ে যা ক'রে আসছে, তা 
ছাড়া তোকে নিয়ে নতুন আর কি করতে চাইব বল্? 

তোর সঙ্গে মালা বদল করতে চাই। ** 

৭৬ 



₹সস্তুক। 

চত্র। 

বসম্তক । 
৬ রী 

১ । 

ব্স্স্তক। 

৭৭ 

তৃতীয় অঙ্ক 

এই মরেছে! খ্পে-রে-ম ! ওরে ওথে আমাদের বংশে 

কারুর ধাতে ছিল না। আমি নতুন করে হাতে 

খড়ি দিই কি করে? আচ্ছা, শুধু মালা-বদল কল্পেই 

আমায় রেহাই দিস? আম]র সঙ্গ ছাড়িস্ 

তাকেন? 

আবার কি? 

এই তোদের দেশে সাত পাক বেড়ে যাকরে। 

বিয়ে? ও? তোর মত এমন গায়ে-পড়া মেয়েমান্ুষ 

ত বাপের'জন্মে দেখান। তা স্বর্গে মত্ত্যে এত লোক 

থাকতে বেছে বেছে আমার পেছনে লাগলে কেন? 

তোমার সথীপ্উর্বশী, রাজারাজড়া দেখে ধরেছে; সে 

একরকম শোভা পায় | তমালেই মাধবী লতা ওঠে। 

এ আশ্াঁওড়া গাছে ঝাপিয়ে উঠতে তোর সথ হ'ল 

কেন বল্ দেখি ? 

যার মন যাকে চায়। 

বুঝিছি-_বুঝিছি, "তোর পান্লিপাতিকের তেষ্টা।! 

আচ্ছা, তোরা তঅপ্দরা, তোদের দেশে বিয়ে হয় 

কিক'রে?, 

কেন! এই চেলি পরে, টোপর মাথায় দিয়ে, পুরুত 

ডেব্ট মালা বদল ক'রে । 
পপ 



উর্বশী 

তা হর্মুল ও শুভকার্যে দেখছি, স্বর্গে মর্ত্যে কহ বসস্তক। 

এনিয়ম। আচ্ছা, বিয়ে কল্লেই ত আমার সঙ্গ ছাডবি 

দিব্বি কচ্ছিস ? 
চিত্র। পরহী- না। 

বসস্তক | বেশ, এই কথা রইল ! যা থাকে কপালে--নিয়ে আও 

চিত্র। 

বসস্তক । 

চিত্র। 

বসস্তক। 

চত্র। 

বসস্তক। 

তোর চেলিআর টোপর, মালা বদলে ,তোর হাত 

থেকে রেহাই পাই; নইলে পায়ে শেকল জ্ডিদে 
কোথায় মহারাজকে খুঁজবো ? প 
দেখ ব্রাহ্মণ, কথা ঠিক রইল ত?' 
হ্যা হ্যা, ব্রহ্মবাক্য যখন দিইছি, তখন আর নড়ঃচড় 

নেই,। নিয়ে আয় তোর চেলি। 
তবে আনি? রর 

(স্বগতঃ ) সত্যি সত্যি আন্তে যাবে নাকি? তা হলে 
ত আমি বাচি। (প্রকাশ্ঠে ) যা যা এখনি যা-আমিও 

চট করে এলেম বলে। 

তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ ? 

এই পুরুত ডাকতে । (শ্বগতঃ) এখন ত পালিয়ে 

বাচি। এ 

| | প্রস্থান । 

৭৮ 
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চিত্র ॥* আচ্ছ।! উতামায় আমি জব্দ ক'রে) তবে ছাড়ছি। 

আগে স্বর্গে গিয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট জেনে 

আসি, সথীর আমদের কি হ'ল। 

'জন্থান । 



তুতীস্ব দুম্থয 

কুমার-বহধা 

উর্বশী ।-_ গীত 

আমি নিঙাড়ি নিঙাড়ি এ মোর £ারাণ 

ঢেলে দিছি সব ভালবাস! । 

আমি আমার বলিয়ে, রাখিনিতো কিছু 

লাজ মান সাধ পিয়াঁসা ॥ 

আমি স্বরগ ত্য়োগি মরতে এসেছি 

বুকে কারে ক্ষীণা আরশ । 

( আমার ) দে আশা পুড়িল, সাধ ঘুচিল, 

সে যে তারি ভালবাসা ॥ 

কার্তিকেয়ের প্রবেশ 

কার্তি। রমণী-ক-নিঃস্থত শঙ্গীত ! কার*এ অসম সাহস ! রে এ 

নারী, যে এই বনে প্রবেশ ক'রে আমার তপন্তায় বিশ 

উৎপাদন করে! কে তুই? 



৫৫ পী -/ 

রাজা । 

উর্বশী । 

রাজা । 

” কাণি। 

বাজ । 
নাক্তি। 

বাজা। 

কাণি। 
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দেব, আছি ব্বর্গচারিণী অপ্সরা উর্বশী॥। 
উর্বশীই হও আর যেই হও, তপস্তা-বিস্রকারিঞজি তুমি ; 

এ মহাপাপের ফুঁলভোগ তোমায় করতেই ভবে। 

অমি চির-কুমীর-ব্রতধারণের জন্ত এখানেস্জিতপস্তা 

করছিলেম, রমণীর প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ, এ ব্রতের 

নিঘ্বম বিরুদ্ধ । তুই ঘখন এখানে প্রবেশ ক'রে সে 

নিয়ম ভঙ্গ করেছিস, অস্থির-চিত্তে ! তুই অপ্পর-দেহ 

পরিত্যাগ ক্ষ্ছর এই মুহূর্তে লতায় পরিণত হ। 

হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল? 

রাজার প্রবেশ 

উর্বশি, উর্বশি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও । 

নাথ! ( লতায় পাঁরণত ) 

কোথায় গেলে? প্রিয়ে, কোথায় গেলে? চকিতে 

কোথায় লুকোলে ? 

কে তুমি? 
আমি প্রয়াগাধিপ গ্ুররবা । 

কার অনুসন্ধটুনে এসেছিলে ? 

উর্ববশ্র ৷ 

পাঁপি্।শনিজ দুক্ধাষ্যের প্রতিফল পেয়েছে। তার আর 



অপ্পঞ্ন-দেহ নাই, এ দেখ,,সে এখন লতা-দেহ প্ররিপ্রং 

ক'রে এই বনের শোভা বৃদ্ধি করছে! ওর জ্ঞান 

আছে, কিন্ধু প্রকাশ র্লরবার ভাবা নাই। যার! 

লালসায় উন্মভু হয়ে হিতাস্থিত-জ্ঞান-রহিংত হয়, ভাঁদের, 
পরিণাম এই। [প্রস্থান । 

রাজা । তাই ত, কোথা থেকে কি হ'ল! প্রিয়ে, প্রিয়ে ! তু 

আমার উপর মিথ্য। অভিমান ক'রে কি সর্বনাশ ধলে ৮ 

এ মনোবেদনা নিবারণের ছটপখর কি! আমি মহ; 

পাপিষ্ঠ,আমি তোমার এই সব্বনাশের কারণ ! কোথা 

যাই--কোথায় গেলে শাস্তি পাব ? বিধাতা কি কল্সে : 

কি কলে? 



চতুষ্থ দুশ্য 

কুমার-বনের অপরাংশ 

বসস্তকের প্রবেশ 

বপন্থক। খুব ফাকি *দিৰ়্ পাশ কাটিয়েছি। হক স্বগের 

অপ্লরা, মানুষের বুদ্ধি কম নয় ! এখন মৃহারাজকে 

একবার পেলে হয় । 

'ধাজা। (নেপথ্যে ) সাবধীন দৈতা, উর্ক্শীকে ম্পর্শ করিসনি, 

সাবধান! 
সন্থক। এ থে মহারাঁজের কঠন্বর, এ যে উন্মাদের মতন এই 

দিকে ছুটে আনছেন । নাঃ, এখনও ব্রদ্ধঘতেজ আছে 

দেখছি; যাত্রা! নিক্ষল হয় নি। 

রাজার প্রবেশ 

ধাা। কোথা দৈত্য-_কোথা| বা উর্বশী ! 
মালবিনী কেহ 

করে উপহাস মোত্র। 



উর্ব্বশী 

নহে কি সম্ভধ, 

নারাযণ-উরু হতে উদ্ভব যাহার 

ভ্রিলোক-মোহিনী ন্বাম৷ 

স্্টির রচুম্যজীল, রূপ-মরীচিক। 

স্বর নর মত্ত যার অলৌকিক লাবণ্যচ্ছটায়__ 

“নাথ” বলি সম্বোধিল মোরে ! 

প্রতারিত নয়ন শ্রবণ মোর ! 

হুরাশায় হদে দের স্থা্ণ 

্বপ্র-ঘোরে দরিদ্র যেমন হয় 

সসাগর] ধরণী-ঈপ্বর 

বসস্তক । মহারাজ! মহারাঙ। 
বাজা। ছিল রাজ্য'গেছে রসাতল -- 

মহারাজ নহি আমি আর। 

হারায়েছি তারে-_ 

হারায়েছি যা ছিল আমার, 

প্রাণশূন্ত দেহ যেন ফিরে পথে পথে ! 

বসম্তক | মহারাজ, কেন এমন উন্মনা হলেন ?. কি আশ্চঘা ! 

রাজা । 

আমায় চিনতে পারছেন ন1? আমি আপনার সথা 

বসম্তক। 

একি! তুমিকি সভভাই আমার সখা বসস্তক ? আগি 
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তৃতীয় অস্ক 

» কি সেই এ ;) তবে কি আমার প্রিরতম' 
, উর্বশীর অগ্মর-দেহ লতায় পরিণত হয়নি ? 

ইসম্ভক । & নিশুতি রেতে এনে ভুলিয়ে এনে পাগল ক'রে 
"দিকে গেছে দেখুছি। মহারাজ! মহারাজ তার 
কথা কি বলছেন £ আপনার এমন দশ বে করেছে, 

সে উর্বশী কোথায়? 
বাছা৭ 7 চকিতে হেরিস্থ 

অঙ্গ কার*লতা-দেহ করিল ধারণ । 

মুঞ্জরিশু কুস্থুম-স্তবক 

নব পত্র আন্দোলিত সমীর পরশে ! 

লক্ষ লতীপ্মাংঝে যেন অধীশ্বরী সেই-_ 

শ্যাম শোভা বন করে আলো ; 

উর্ববী ।--উর্বশী--নহে আর উর্বশী এখন-_- 

আমার হৃদয় মন 

কটাক্ষে যে করিল হরণ! 

* বসন্তক। মভারাঁজ, আর উতকঠায় রাখবেন না? কি হয়েছে, 

শীঘ্র বলুন । , 

রাজা) ও হে! । সে নিদারুণ কথা তোমায় কি ক'রে বলব? 

বসস্তক | কেন মহারাজ, কি হয়েছে? 
রাজা। শোন সখা! আমি কি ক'রে মনকে প্রবোধ দেব বুঝাতে 
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উর্বশী 

বসস্তক। 

বাজা। 

বসস্তক। 

পারছিনি। আমি কি সতাই জর্বন হারিয়েছি 7 আছি 

উর্বশীর বিরহ-ক্লেশ সহ করতে না পেরে একাকী এ 

হেমকুট প্রদেশে এসেছিল্লেম। একদিন অন্তরুদ্ধ 

গন্ধব্ববালাদের কৌতুকাছি নয় দেখি এমন "সম, 

দেখি, উর্বশী আমার সম্মুখে ৷ উর্বশী মনে করলে, আছ 

গন্ধর্ববালার প্রতি অন্ুবক্ত। সে আমায় তিরস্কা, 

করে অভিমানভরে চলে গেল ! আমি কিছুতেই*ও তাকে 

ফেরাতে পারলেম ন1। & 

তার পর? 

তার পর কুমার-বনে প্রবেশ করবামাত্র কান্তিকেয় তাকে 

অভিসম্পাত করলে-_সে লতীঁর পরিণত হ'ল। আর 

বক্ষে তা দাড়িয়ে দেখলেন, কিন্তু তার প্রতিকা৭ 

করতে পারলেম না। 

( ব্বগতঃ) একেবারে অপ্দরা থেকে লতা! কান্তিকে? 
কেরামতি আছে দেখছি । হায় হায়, চিত্রলেখ। ছু*্ড়ীটা 

এ কান্তিকের পাল্লায় পড়ত! উর্বশী লতা হয়েছে, ও- 
ছুঁড়ীর গায়ে নিরেট কঞ্চি গজান্ত, আর আমায় জালাত 

: করতে পারত না। (প্রকাশ্ঠে) মহারাজ । উর্বশীর দা 

হবার তা ত হ'ল; কিন্ত আপনি এমন পাগলের মতন 

বনে বনে ঘুরে কি করবেন? চলুন দেশে ফিরি 
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বাজার 

বসন্তক,। 

রান্ভা 

৮৭ 

। তৃতীয় অস্ক। 

সখ।, ভুমি, যাও; আছি এ স্থান ত্যাগ ক'রে কোথাও 
যাব না। . 

মনারাজ, আপনারু বিহনে থে রাজ্য যায় ! 

ঘ্ু_শত সামমুজ্যও আমার প্রিয়ার একটি তিলের তুল্য 

ময় । রাজ্য থাক্, কোন ক্ষোভ নাই ! যদ্দি উর্রশীকে 

ঘিরে ন। পাই আমার জীবনেই বা কি প্রয়োজন ? 

ত্রিলাকের মধ্যে এমন কি কেউ নাই যে, ক্ুপা- 

পরবশ শুছ্বে আমার প্রের়সীকে শাপমুক্ত করতে 

পারে? 

জন্ম মোর চন্দ্র-বংশে, 

নাতামই দ্তিলোক আলোক 

সর্ধব-শুচি ুয্য-বংশধর ! 

'আস্বণয় প্রতিষ্ঠিত বংশের গৌরব 

চির পুণ্যকাহিনী যাদের 

সমুজ্জল করিয়াছে ভারত পুরাণ__ 

সেই মহ বংশে লভিয়া জনম 

পিভৃ-পিতামহ-পুণ্য-অধিকারী 

যদি হয়ে থাকি আমি-_ 

শুন শুন চরাচরে যে আছ যেথায় 

৫সই পুণ্য বিনিময়ে 



স্টর্ববশী 

কূপ। করি বল মোরে-_ 

কি উপায়ে শাপমুক্ত। হবে 

প্রেয়পী আমার । 

বসন্তক | মহারাজ, আনি দীন-দবিদ্র: পেটুক ব্রাবণ,। গং 

তাড়নায় এ যাব ব্রহ্ষণ্য-দবকে কথনো! স্মরণ করছে 

পারি নি; গায়ত্রীর পরিবর্তে মিষ্টান্ই এ কনা চির 

দিন স্থান পেয়েছে । আমার পুণ্য নাই, কিন্তু প্রাঃ 

আছে। এই নগণ্য 'প্রাণটকু দদিঘেঞ দি আপনাও 

অভিলাষ পূর্ণ করতে পারিঃ আমি তাতে 

প্রস্থত। কিন্তু আপনার এ অবস্থা আর দেখছে 

পারিনি । + ০? | 

দৈববাণী । হে রাজন্ । আশ্বত্ত হন! যদি কখনে| ভাগাক্রমে 

গৌরী-পাদপন্ন-প্রস্তত “সঙ্গমন মর্ণি লাভ করণে 

পারেন, তা হলে সেই মণি স্পর্শ করবামাত্রই উর্বশ 

আবার অপ্দরদেত ধারণ করবে । 

রাজ1। সখা! একি দৈববাণী? ' দেখছি দেবতার ক্ুপাপরব* 

হয়ে আমার উর্বশীর শাপমুক্কির উপায় নির্দেশ ক বে 

দিলেন । কিন্ত “সঙ্গমন” মণি কোথায় পাব? তার 

সন্ধান কে বলে দেবে? 

বসম্ভক। দেবতাদের এ দোষ, কোন কাজ গাতে না রেখে 
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বাজ । 

বনন্তীক | 

*০৪ 

তৃতীয় অঙ্ক 

করেন না ..উপাস্র বলে দিলেন, কিন্ধ নণি থে কোথায় 

পাওয়া ঘা ডা কিছু বলেন না। 

খা! ভুমি আমার সঙ্গে আর বৃথ। কেন কষ্ট পাবে ? 

তুব্বি যাও । রা্ছ্যভার মন্ত্রীর উপর | যদি উর্বশীকে 
ন। পাই, আমার জীবনের এই' শেষ । আহা, লতাটিকে 
কতক্ষণ দেখিনি + পরিয়ে, প্রিয়ে। আমার ভাষা 

বোঝবার শক্তি তোমার আছে, কিন্তু তোমার প্রকাশ 

করবার শ্রীষা* নেই ! আমি অন্যাসক্ত কিন, এখন 

ত তৃমি বুঝতে পারছ ? নিজের দোষে নিজের সর্বব- 

নাশ করলে? আমার ৪ জীবন ছুর্তর ক'রে দিয়ে গেলে ? 

পরিয়ে 1 পরিয়ে )৯ 

| প্রস্থান 

রাজার তো দেখছি ঘোর উন্মাদের অবস্থা! থে এক 

বগ্গা, উর্ববধীকে না পেলে কিছুতেই দেশে ফিরবেন না. 

যদি রাজা না ফেরেন, রাজ্য অরাজক হবে-_রাঁজপুরীতে 

হাহাকার উঠবে । *সে অন্ধকার পুরীতে আমি থেকে 

কি করব? “সঙ্গমন” মণি কোথায় পাওয়া যাস? 

সেই দেখছি রাজাকে রক্ষ/ করবার এখন একমাত্র 

উপায়! "যেমন উৎ্কট ব্যাধি, তেমনি তার বিদ্কুটে 



ওষুধ । হায় ভায়! উর্বশি !, দ্বগ্ঠছালিয়ে পুডিকে খে 
'মন্ত্যে এলি আগুন ধরাতে । টি করে রাজাকে রঙ্গ: 

করি? কোথায় “সঙ্গমনত ঘণি পাই । কে.সন্কাল 

বলে দেবে? ,কে সন্ধান বলে দেবে? 
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পিছন দুস্থ 

হেমপুর 

নুজাতা, হারীত ও দৈত্য-অনুচর 

অগ্তু। দেখ, আমি আর দেরি করতে পারব না। এই চেলা 

নাও, মাল! নাও, টোপর নাও, এই বধ্যসজ্জা পরে 
আমার সঙ্গে এঈ'। মহারাজ বলির জন্য অপেক্ষ। করছেন, 

দেরী হ'লে তিনি আমায় দণ্ড দেবেন। 

সজাতা। বাপু রেআমার! তোকে আজ নৃশংস কেশীদৈতা বধ 

করবে, আমি কোন্ প্রাণে তা মহ করব? বাছা রে, 

ভোর এই ননীর দেহ মশানে লোটাবে, আর আমি 

বেঁচে থেকে কেমন ক'রে তা দেখব? 

ারীত। মা, কেন অধীর হচ্ছ? বুথা শোকে কোন ফল নাই। 

দৈত্যরাজের আদেশ সকলেই নতশিরে পালন কর্ুছ। 
দেখছ তআজ কদিন হতে প্রত্যেক গৃহস্থকে বলির 

জন্ এজন ক'রে মানুষ পাঠাতে হচ্ছে! এই দৈত্য 
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উব্বশী 

রাজের নিয়ম-_আদেশ ? লঙ্ঘন /করবার শি ত 

কারো নেই । তবে মমতায় আরা হচ্ছ কেন? , 

সুজাতা বাবা! সব জানছি, সব বুঝছি--কিস্ত মায়ের, প্রাণ 

তো বুঝছে না । দেখি বাবা্-তার টাদমুক্বানি ভব 

ক'রে দেখি। এই মুখে র্ধোর তাপ লাগলে যে আমি 

কাতর হয়েছি। তোর এ মুখ আর অধমি দেখতে 

পাব না! 

হারীত। মা, আমায় বিদায় দাও, আমি স্কাই 1 ছুঃখ কোনে! ন। 

মা, দুঃখ কোরো! না। তুমি তো জান মা, জননী জঠর 

হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ যখন প্রথম পৃথিবী দর্শন করে, 

তখন অনিত ত্যতাই ধাত্রীমাতা'র “ন্যায় র্বাগ্রে তাঁকে 

কোলে তুলে নেয়_-তার পর মায়ের কোলে সে স্থা* 

পায়। তবে আমার জন্য কেন বৃথা শোক করছ ? 

আমি ত মরবার জন্তই জন্মেছি । আসি মা, পায়ের 

ধুলো দাও । 

স্থজাতা। ওরে অন্থচর, ওরে নিষ্ঠর রাজভূত্য, তুই দয়া ক রে 

আমার বাছাকে ছেড়ে দে--ওর পরিবর্তে আমায় বধ. 

ভূমিতে নিয়ে যা। 

অন্থ। তা তো হবে না, নরবলি চাই, তুমি রমণী, তোমাক 

নিয়ে গিয়েকি করব ? 
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কৃতীয় অষ্ট 
সুজাতা । ওরে, তোর! ঈদত্য হলেও তোদেবুও তো। পুত্র-পরিবার 

আছে, স্ট্রেরাও তো পুত্রন্সেহ বুঝিস্! ওরে, আমি 

তোর পায়ে ধরছি, তুই আগে আমায় বধ ক'রে তবে 

মামার বাছাঁডুক নিয়ে ঘা নইলে আমি ক্রিছুতেই 
আমার বাছাকে ছেড়ে দেব না। 

হারীত। ঠা) কি বলছ? আগে তোমায় বধ করবে, আমার 

সামনে? তার পর, আমায় নিয়ে যাবে? আমি মাতৃ- 

হত্যা দেখ আর বোলো। না মা! 

গীত 

ও মা অমন কথা আর বোলে! ন!। 

(ওগো চ্মাময়ী মাগো ), 

আমার নিকট মরণ, ডাকছে শমন, 

আমায় যেতে বাধ! দিও ন1॥ 

খেক্প। এসে লেগেছে ঘাটে, 

ফুরাল-নাঁট? ভবের হাটে, 
পারের কুড়ি তোমার চরণ-ধুলি, 

দাও মা! আমার শিরে তুলি, 

আমি ম! ম! বলে যাত্রা! করি, চোখের জল আর ফেলে! ॥ 

হজাতা | ওরে খাবারে । আমার কি হ'লরে ! 
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ভর্ব্বশী 

 বসম্তুকের প্রবেশ, 
বসস্তক। চিত্রলেখার হাত এড়িয়ে মহারাজের জন্ত সমন ম' 

খুঁজতে খুঁজতে এ কোন্ দেশে এসে পড়লম বাঝ! 

গাঁয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই শুনলেম, মড়া-কান্না' উঠছে । 

এখানেও দেখছি এক মাগী চি্ুড় ছেড়ে কাদুছে। এট! 
কি কান্নার দেশ নাকি /--ওগো বাছা, তুই কাদছিষ্ 
কেন? 'তোর কি হয়েছে? « রর 

অঙ্গ । বাঁষ|যাযা বা! তুই আবার কোথা! থেকে ড়া এসে 

মধ্যস্থতা করতে বলি ॥ একে, তো মায়েপোয়ের 

বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার চোটেপর্দেরী হয়ে গেল-_-তার 

৪পর ভিড় বাড়াতে তুমি আবার কোথা থেকে এলে ! 
নে মাগী, তোর কান্নার তে] শেষ হয়েছে ? ছাড় ভোর 

ছেলেকে । এর পর কি আমার গর্দান। যাবে? 

হারীত। মা! আমি চল্লেম। 

সুজাতা । ওরে তোদের টদত্যরাজের প্রাণ কি পাথর দিয়ে গড় ? 

এরকম করে দগ্ধে দগ্ধে না মেরে, একসঙ্গে সব মেরে 
ফেলে নাকেন? 

বসম্তক। বাপু, ব্যাপারটা কি বলতে পার 1 হাগা বাছা, দিই 

বাকাদছ কেন? 
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হারীনত। 

বসু 

অন । 

হবজাত। 

বলস্তক। 

তৃতীয় অঙ্ক। 

মহাশয়,আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি এখাঁনকার 

আগন্তক, অুমাদের দেশের খবর কিছুই জানেন না। 
কেশী দৈত্য বজ্ঞ ক্রছেন। প্রত্যহ তার একটি ক'রে 

নুবলি চাই । "তার আদেশ, আমাদের গ্রামের প্রত্যেক 

শৃহস্থকে প্রত্যহ বলির জন্য একটি ক'রে মানুষ দিতে 

হবি । আজ আমীর পালা, আমি যাচ্ছি ; তাই আমার 

বুড়ে। মা কেদে আকুল হচ্ছেন। 

প্রতাহ একজন ক'রে নরবলি হচ্ছে! কার আদেশে 

বঙ্গে? কার আদেশে? 

তোর যেদিন পাল। পড়বে, সেই দিন বুঝবি কার 

আদেশে! বকেছী দৈত্যের নাম শুনিছিস? দৈত্যরাজ 

কেশী দৈত্য- তার আদেশে। 

বাবা, ধ্এটি আমার একমাত্র ছেলে, আমার সকল 

আশার'আশা--ছুখিনী বিধবার সম্বল! মা হয়ে কোন্ 

প্রাণে আমি আমার বাছাকে বলি দিতে দেব? তাই এই 

অঁনুচরকে বলছি, আঁমায় আগে মেরে আমার বাছাকে 

নিয়ে যাক্, কিন্তু এ কঠিন অনুচর কিছুতেই তা শুনছে 

না ৷ তুমিই বল বাছা, আমি কি কিছু অন্যায় বলছি ? 

না, এ এতটুকু অন্তায় নয়। মায়ের কোল থেকে ছেলেকে 

' টেনে হ্লিয়ে গিয়ে মারবে, এ কিছুতেই হ'তে পারে লা। 

৯৪৫ 



. উর্ববশী 

হারীত। তাই ব'লে, হে ভত্র' তুমি, কি বলতে চাও/ কামার 

সামনে আমার বুড়ো মাকে 7তা। ক'রে তার পর 
আমায় নিয়ে যাবে? 

বসন্তক। না, তাই বা কেমন ক 'রেবলব ! ছেলের 'সাক্পুনে 

মাকে মারবে? মা-মাঁ-যার নাম মাত উচ্চারণে 
মানুষের সকল জালা জুড়িয়ে যায় 

মা--আদি বাণী জীব-রসনায়, 
বেদসিন্ধু মহাগর্ভ হতে জ্য্তব গাহার, 

অফুরস্ত অমৃত ভাগ্ার, 

দেব নর সমভাবে করে যাহা পান, 

একাক্ষরী মহামন্তর 

ত্রেলোক্যের অভয় আশ্রয়, 

উচ্চারিত প্রত ধ্বনি যার 
ভেদি' ব্যোষ ঝঙ্কারে বঙ্কারে ' 

ত্বর্গ-পবিত্রতা আনে করিয়া বহন, 

মা-_কলুষনাশিরঁ বাণী পীনূষ আধার, 
সর্ব-শোক-সর্ধ-ছুঃখনাশী, 
পাপ-তাপ-হরা 
শাস্তিধার! সন্তপ্ত সংসারে, 

শঙ্কিত শমন শিহরে শুনিলে যেই নাম, 
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তৃতীয় অন্কঃ 

ম।_ জীবনের মহাপথে 

একমান্ সন্ধল নরের, 

নি সাধনা চরম-_ 

তন্ত্র মন্ত্র স্্র_ আনন্দ আধার, 

ভবসিন্ধু ঘেরে নরক দুস্তরে 

ভারিতে তাঁপতে 

“এন্ড ব্রঙ্গমরী প্বনি মোক্ষ বিধায়িনী ! 

_ এসেই মাক্ষে পুত্র বিদ্যমানে হত্য! করবে? নাঃ তা, 

কিছুতেই হতে পারে না । 

অন্ত: তাহ'লে বাপু, তুমি কি বলতে চাঁও মহারাজের জজ 

পপ্ত'হবে ? নরবন্ধি দেশ থেকে উঠে যাবে? চল্--চল্ 

গুজাত। ৷ (পুন্রের গলা ধরিয়া ) বাবা বাপরে জামার ! 

চারীত। (মাতারঞ্জাল। ধরিয়া ) মামা মা! 
বসম্তক। নেচে গেয়ে মণ্ড। খেয়ে ফুত্তি ক'রে বেড়াই, এমন করুণ 

দৃশ্তট তো! কখনো! দেখিনি | ওঃ এমন নৃশংসও আছে? 

এই*্ছেলেকে মায়ের বুক থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা 

করবে? আহা, এ বুড়ী কি তাহ'লে বীচবে? দাড়াও । 

শন, ঢের হয়েছে, আর দাড়াব'কেন? 

বসস্তক। দেখ, আমি বেশ বুঝে দেখলেম এ ছু'জনের কারো 
মর! হজে পারে না। 
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উর্বশী 

অন্গ। তা হ'লে ঘষে আমার গার্দানটি যাবে__মহারানেরু যন 

পণ্ড হবে! আজ এদের পালা-_নিরবলি চাই। 

বসম্তক। তা! সত্য, কিন্তু তবু দেখ--এই অসহায়! মা, আর এই 
তার সোণার বরণ ছেলে! রি ছেলে মলে ঘর, ম. 

কিছুতেই বাচবে না; আ'ন বেঁচে থাকতে এদের 

কাউকে মরতে দিতে পার্ক ন। ৃঁ 

সজাতা।' বাবা, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুর্ক তাই কাক. 
আমার বাছ। অক্ষয় অমর হ য় বেচে থাক্! ূ 

অন্গ। তোর বাছা অক্ষয় অমর হয়ে, বেচে থাকবে, তু 

তিনকাল খেয়ে বেঁচে থাকৃবি--তা হ'লে আজ এখন 

মরবে কে? 
বসস্তক | কেন,আমি। তোদের তো! নরবলির দরকার, বেশ-_- 

আমায় নিয়ে চল্। আমি রাজার তঙ্গে আমোদ করে 
বেড়াতেম, আমার সেই রাজাই যণন বিবাগী হ'ল 
তাকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায়, “সঙ্গমন” মণিই 

ব্খন খুঁজে পেলেম নাঃ তখন আমার এতদেহ থাকলেই 

বা কি.আর গেলেই বাকি? নে-_এদের ছেড়ে €দ-_ 
আমায় নিয়ে চল্ +-মা, তোমার বুকের নিধি, তুমি 

বুকে করে রাখ। তোমার ছেলের হ'য়ে আজ আমিই 
বলি হব। 

৪9৮০ 
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সুজাত) পরছুঃখে কাতর এ মহাপুরুষ কে! বাঝ!, আমার ছেলের 

জন্ত তুমি প্রাণ)দেবে? তাও কি কখন হয়? তুমি কে 

জানি না, তোমাকে আর কখনও দেখিনি ; কিন্ত 

তুষ্টি যখন একম্মুহূর্তের জন্য আমার এই ভাঙ। ঘরের 

ছায়ায় এসে দরর্ডিয়েছে তখন তুমি আমার অতিথি । 

আমি পুত্রের প্রাণ বাচাতে অতিথির প্রাণনাশ কর্ব 

তা কৰনও হবে না_-এই নাও আমার পুত্রকে নিয়ে 

মাও _এ সাধুর প্রাণ রক্ষা কর। 

চারীত । ঠিক বলেছ মা, এই তো মায়ের মতন কথা! আমার 

সন্ত এই সাখুর প্রাণ যাবে? তা কখন হবে না। ওরে 

অনুচর, দে আমাঘস্রক্বস্থ দে, আমি বধ্যসজ্জা পরে 

এখনি তোর সঙ্গে যাচ্ছি। 

সুজান্ত।। বাবা, বাধ্ধা, যাবার পূর্বের একবার দেবাদিদেব 

মহাদেৰের মন্দিরে তাকে গুণাম করে চল। 

[ অনুচর,» স্থজাত। ও হারীতের প্রস্থান । 

বসস্ক 1 এ ছোড়াট! ত দিব্যি মরতে চললো, মা বেটীও পিছনে 

পিছনে ছুটল । কিন্তু ছেলে মলে ওকি আর বাচবে? 

ও-৪ ষরবে। তা হ'লে এ ক্ষেএে আমিই শুধু 

নাঁধিৰাদে* বেচে থাকব? কোন সথোগে কি এদের 

৯৯ 



সশ্কা চর রা] 

বসস্কক | 

] 

প্রাণরক্ষা করতে পারব না?. এরা ত শুনলেম ঘন্তান্বে 

প্রণাম ক'রে বধ্যভূমিতে যাবে ।।এর। বধ্যভূমিতে পৌছ: 

বার আগে বধ্যভূমিতে গিয়ে ঘদি কোন রকমে মাথাষ্ট 

দিতে পারতেম, তা” হ'লে বোধ হয় ছেস্লটা বাষ্ঠত 

আরে দূর, তা ত ভবার যে। নেই । বধ্যসঙ্ঞা একখানা 
রাঙাচেলি, টোপর, মালা চাই,--আমার ত তা নেউ 

না, এদের কোন উপকার করতে পারলেম না-২স্িক-_ 
আমাকে ধিক্ ' | 

চিত্রলেখার প্রবেশ 
এই দেখ, তোমার কথামত চেলী, টোপর আর মালা 
এনেছি, এইবারে তোমার কথা রাখ । বলেছিলে না 

আম): বিয়ে করুবে? 

আরে কে? চিত্রলেখা % চেলী-_টেপের-মালা? দে 
_দে। বিয়ে করব কি? তোকে-বিয়ে করেছি । শর 

ঘদ্দি সহধন্মিণী হয়, তুই আজ ঘথার্থই স্হ্ধর্মিণীর কান্ড 
করেছিন। দে-দেশীগগীর দে-_দানার আর 

দেরি করবার সময় নেই-_তুই বাসর সাজাগে, শামি 
এলেম বলে। 

[প্রস্থান । 

একি! কোথায় ছুটল /--ওগো শোন- শোন-- 
[ প্রস্থান । 
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বউ দুশ্য 

বধ্যভূমি 

, কৈশীদৈত্য 

'কেশী। “জটাটবী-গুলজ্জল-প্রবাহ-পাবিত স্তুগে 

' গলেইবলম্বা বুস্থিতাং তুঁজদ-তুন্দ-মালিকাম্। 
ভমভ্ভমভ-ডন্ড্ডমনিনাদ বড্ডম্বরম্ত 

চক্র চণ্ডতাগুবং তনোতু নঃ শিব; শিবম্! 

জট] কটু সন্ত্রম ভ্রমন্লিলিম্প নির্ধবা 

বিলোল বাঁচিবল্পুরী বিরাজমান মূদ্ধানি। 

ধগদ্ধগদ্ধগজ্জল ল্ললাট গট্রপাঁবকে 

কিশোর চন্ত্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥২ 

ধঝা! ধরেজ্দ্রনন্দিনী বিলাস বধু ব্ধুর__ 

স্করদ্দগন্ত সম্ভতি-গ্রমোদমান মানসে । 

কুপাকটাক্ষু ধোরণী নিরুদ্ধদুর্ধরাপদি 

রচিদ্দিগন্বরে মনে! বিনোদমেতু বস্তনি ।” 



উর্বশী 

বলির ' সমর উত্তীর্ণ প্রায়।' প্রত্যহ নরবাঁল ফ। সন্ধে. 

* আসে, আজ বিলম্ব হচ্ছে কেন? হে বুঙ্ধটি 

তোমার আদেশে আমি বজ্ঞ, করছি, দে ঘজ্ঞ ক পৎ 

হবে? 

বসস্তকের পবেশ 

বসন্তক। তাও কি কখনো! হয় ? টৈত্যরাজ্ ! একদিন ন্ভোমার- 

নাম শুনে আমি ভয় পেয়েছিলম/আজ তো খডেগং 
নীচে মাথা পেতে দেব ব'লে" ছুটে ছুটে আসছি 
কোথায় হাড়ীকাঠ দেখিয়ে দা আমার আর, দের 
সইছে না_ঝা! কাছে খুঝুটা দেহ থেকে আলাদ- 
ক'রে ফেল। 

কেশী। (ত্বগতঃ) প্রত্যহ বলির জন্য ঘা) আসে, তার। 

কেঁদে ভাসিয়ে দের়। নিভীঁক- হাশ্মখ_-এ ব্যকি 

কে? (প্রকান্ঠে) তুমিই বলি ?-হা এই যে বধ্যসঙ্ঞ' 
তোমার অঙজে দেখছি | হা, এস, এই শিলাখণ্ডে সন্তক 

স্থাপন কর। 

অনুচর ও হাত্সীতের প্রবেশ 

হারীত। নানা! দৈত্যরাজ এই দেখুন আমার অঙ্গে বধ্যসজ্জ, 
আমিই আপনার বলি-_ও ব্যক্তি নয়।' 



তৃতীয় অস্ক 

স্থজাতার প্রবেশ 

স্জাতা ,শোন দৈত্যরাজ ! এই সাধু বিদেশী, আমাদের ছুঃখে 

বৃ জি) 

চিন্ত। 
[এ 

বসক্কক। 

১০৩ 

কাতর হ'য়ে খ্রেচ্ছার় আত্মপ্রাণ বলি দিতে এসেছে । 
] 

'ভামার নিয়ম অনসারে আজ আমার ছেলের শাল-_ 

এ ব্যক্তির নয়! 

কি বিপদেই১ফেলে ! দৈতভ্যবর ং এ একফোটা। ছেলে-_ 

এর গায়ে কতটুকু মাংদ বেরোবে? এর গর্দীনটা 

(কেটেস্দ্মপনার কি বজ্ঞ হবে বলুন? আমার এই হৃষ 

পুষ্ট দেহ দেখজ্ছব-_নিন্--বা। ক'রে তরোয়ালের 

কোপ বসিয়ে দিন,আপনারও গুধতের সখ হোক-- 

আমারও প্রাণের সুখ হোক । 

চিত্রলেখার প্রবেশ 

মার আমার? 

( স্বগতঃ ) এই সেরেছে রে! এও ঠিক পথ চিনে 

এসেছে দেখছি। শ্রকেই বলে বিপদ কখন একা 
টি 

আসে না। ( প্রকাশ্ে ) নিন্--নিন্ ওদের কথা শুনে 

আর*দেরী করবেন না। 



উর্ব্বশী 

অঙ্ক । প্রত, এই,বালকেরই আজ বলির পালা! এ ব্যক্তিকে 
চিনি না। 

কেশী। চেনো আর নাই চেনো, দেখাছি'ধৃঙ্জটার ইচ্ছায় আদ্র 

ছুইজ্জন বলির জন্য সমাগত-_বাঁলর কালও উত্তীপপ্রারদ, 
বিলম্ব করবার অবসর নাই । এস--একজনের পরি- 

বর্তে আজ দুজনকে বলি দিদে নহাকালের' ভিপ্রিসাপন 

করি। টি 

বসস্তক। কিছুতেই এ বালককে রঙ্গ ঞ্চরতে পারলেই ঈ। 7 

হারীত | 

কেশী। 

হারীত। 

শরীক । 

ভগবান্, কি কল্পে? কি কলে? 

মা_তুমি এখান থেকে চলে বত তোমার দামনে 
মরতে আমার বড় কষ্ট'গ্ছে। দগ্লামম্ী মা, তুমি 

দয়া ক'রে চলে যাও ।, 

জয়, মহাকালের জয়! 

মা! 

(কেশীদৈতোর খঞ্গোত্তোলন, বর্ধাশিল। 

হইতে শ্রীকুষ্কের আবির্ভাব ) 

গ্নীত 

ওরে মা ব'লে কে কেদে আমার কাদালে। 

আমার এমন পাষাণ-ৃদর়, নয়ন-জলে কে ভাগালে ॥ 

১০৪ 



ষ্ঠ 

কুশন | 

শারদ । 

তৃতীয় অঙ্ক 

আয়'আযর় আয় কোৌলে আয় 

ওরে ছুখিশীর ধন-- 

মার ক্ষোলে আয় । 

স্টমার প্রাণের প্রাণী_ ওরে আয়রে মহন 

যে পরের তরে অক রে প্রাণ দিতে আমার প্রাণ গলা ; 

ভৃগ্-পাঁ-চিহ্ন বুকে ধরি. 

সাধে কিরে পরব কণি 

অহেতুকা দয়ায় তোর আমারি ত মান বাড়ালে: 

মা। মা। 

বাবা। 

আমার হাত থেরেনত্রবারি পড়ে গেল__একি হ'ল-- 

কি হ'ল একি ভোজদ্বাজা? 

নারদের প্রবেশ 

বাজীকরের বাজীকর যখন দশরীরে বিদ্যমান, তখন 

এ ভোজবাজীর উপর ভোজবাগ্গা! দৈত্যরাজ, করছ 

কি? প্রণাথ কর, প্রণাম কর। শত ইন্ত্র যার পদনখে 

লোটায়, সেই ইঙ্জ্রের ইন্দ্র ভগবান শ্রীরুষ্ণ তোমার 

সম্মুখে ! দয়াময়, ক্রুত লীলাই জান । ঝধিরা ঝুলেন 

“সাপ হয়ে কামড়াও, আর রোজা হয়ে ঝাড়াও”-- 

তাঠিক ! 



সকলে । জয় পুরাণ-পুরুষ নারায়ণের জয় ! (প্রণাম ) 

কেশী। ইজিতে যাহার-- 
ক্য্য সৌম ফিরে ব্যোঞ্সপথে, 

মুনিজন-মনোরথে বসতি ধাহার, 

বরুণ, পবন, ইন্দ্র অ্দি দেবগণ,-_ 
কুবের শমন, 
চরাচর ছ্যলোক ভুবন, 
অগণিত এশ্বর্ধ্য ধাহার £ 

তক্তহদি-বিনোদন, 

দ্বয়ভূর মানস-মোহন--, 
নারায়ণ সম্মুখে আমার ! 
তৃচ্ছ ইন্ত্র 
তুচ্ছ ভার স্বর্গ সিংহাসন-_ 

আকিঞ্চন নাহি আর মম। 

আমার ইন্দ্র হবার অভিমান আর নাই ।, দেব! আমি 
অজ্ঞান, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন । 

নারদ । ভবসিম্কুর কাগডারীকে' দেখলে আর জি অভিগান 
« থাঁকে? 

শ্রীকফ। নারদ তুমিইত সংবাদ দিয়ে আমায় এখানে আনালে ! 

নারদ । নইলে কেশী উদ্ধারই বা হয় কি করে, আর এই 
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পরোপকারা ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা» এই বৃদ্ধার নয়নের 
মণির অকালমৃত্যু নিবারণ-:এ সকল করে কে? 

শ্রুষ্ণ | ব্রাহ্মণ! ট্ামার আত্মত্যাগে আমি মুগ্ধ হয়েছি । 
তোমাকে অদ্য আমার কিছুই নাই। বল ররাঙ্মণ 

তুমি কি চাও & 
বসন্তক।' কেনকালেই চাইবার ধার ধারিনি। তার পর যখন 

শক । 

তোমীয় দেখেছি, তখন আর কি চাইৰ বল। আমার 
আর চাইবার ত কিছু নেই। তবে যদি একান্তই 

চাইতে হয় তা! হ'লে প্রত এই কর যাতে আমার 
রাজার টা বজায় থাকে। রাজ! বিবাগী হ'লে 

রাজপুরী শ্মশান" বে, আঘি বেঁচে থেকে সে দৃষ্ 

দেখতে পারব না। 

্রাহ্মণু, তা হ'লে তুমি কি চাও 
বসন্তক। সব্বান্তধ্যামি, এখনও ছলন1? তবে যদি আমার 

শ্রীরষ্ণ। 

১৬৩ 

,মুখেই শুনতে চাও, শোন প্রভু, আমার সখা রাজা 
বিক্রমদেবের জন্য যে সঙ্গমন মণি খুঁজতে বেরিয়েছি, 

সে যণি কোথায়'পাব? 

সে মণি কেশী দৈত্যের নিকটেই আছে । কেন্মি, নিষ- 

রতা ভমোগুপণের,পোষক ; তার পরিণাম ধ্বংস । হিংসা! 

বঙ্জন কর, হৃদয়ে সতোর জালোক দেখতে পাবে । সে 



উিব্বনী 

কেশী। 

চিত্র । 

বারদ | 

আলোক-লাগরে পূর্ব জীবন বিসঞ্জন দিয়ে হিংসা- 
বজ্জিত নব জীবন লাভের চেষ্টা! কর। 

( অন্তদ্ধান ) 

গৌরী-পাদপন্প-প্রস্থুত সঙ্গমন মণি আমার কাছে 
আছে ; ধূর্জটী আমার তপন্যায় সন্তষ্ট হায় আমায় দান 

করেন। ব্রাঙ্গণ, তোমার কৃপায় আমার ভগবদ্র্শন 

হল; এস ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে সেই মণি দিচ্ছি । 

আমিই উর্বশীকে হরণ করতে গিয়েছিলেম, বিক্রমদেব 

তাকে উদ্ধার করেছিলেন অ।র আমার 

উর্বশীকে প্রয়োজন নাহ খবি! আপনার কৃপায় 
আমার চোখ খুলেছে । আপনি সত্যই দৈতাবংশের 

পরম হিতকারী । আহ্বন, আপনার পদ্দার্পণে দৈত্যপুরী 

পবিস্র হ'কৃ। এস ব্রাহ্মণ--মণি নেবে এস। 

(স্বগতঃ) কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি আমার হৃদয়-মণি !-(প্রকাশ্রে) 

দেবধি, মর্্যেও সময় সময় দ্বর্গের লীল! দেখ! যায় ? 

যায় বৈ কি রে বেটি, যায় বৈকি? মর্ত্য কি ফেলন!] 
তোরা অপ্গর!-ন্বর্গের “দেমাকেই ফেটে মরিস, 
তোদের ধিনি ভগবান, -ন্বর্গে তার বাস বৈকুঞে, মর্ত্যে 

মানুষের হৃদয়ই তার লীলাভূমি ! 

১৪০৮৮ 



তৃতীয় অন্ক 

চিত্র, তা এহ ত্রাঙ্ষণক্রেদেখেই বুর্ধিছি। 

কেশী। মা, তোমার পুত্রকে নির্কে ঘরে যাও। তোমার পুত্রের 

কল্যাণে আ হজের্জামার রাজ্যে হিংস। নিষেধ । 

ুম্থাতা 1/দৈত্যরাজ, সোমার মঙ্গল হোক। (বসস্তকের গ্রৃতি) 

'বাবা, তুঘি আহ্বীর ঝড় ছেলে। 

হারীত। আর আমি তোমার ছোট ভাই। 

বসন্থক। হা তত্ । ভাই তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক। 

সুতা + বাবা, দেঁবধি.ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম কর। 

কেশী। দেবধি, আস্ন। 

নারদ । চলু, চ্ী স্ঘবমায় আবার বুড়ো খধষি ভরতকে সংবাদ 

দিতে হবে? খন্ছি তব দিন আমার উপর বড়ই ক্রোধ 

করেছিলেন। তার অভনয় সেদিনর্পণ্ড হয়েছিল বটে, 

কিন্তু মামার এই জীবন্ত অভিনয়ে স্বয়ং ভগবানকে 

আপরেবনামতে হয়েছে ! তবু লোকে আমার নিন্দা করে, 

বলে আমি ঝগড়াটে ! হরি হে! তুমিই সতা ! চল, চল । 

কেশ । এস, ব্রাহ্ণ, সঙ্গমন মণি নেবে এস। 

বসম্তক। চলুন _চলুন_ আমার আর দেগি সইছে না--চলুন। 

[ নকলের প্রস্থান। 

১০৬ 



বিক্রম । 

হপ্তন্ন দুশ্য 

কানন 

বিক্রমদেব 

চারি দিকে হেরি 
যিলনের আলেখ্য সজীব। 

মরাল মরালী 

কুভৃহলে খেলে নরোবরে ; | 

তীতর ফিরে কৃষ্ণমার প্রেয়সীর সাখে,-- 

অলদ-_মস্থর গতি; 
তোলে তান চক্রবাক--- 

চক্রবাকী ফিরে পাছে পাছে; 

মন্তুর মহ্ুরী নাচে 

কেকা রবে জাগায়ে লালসা; 
কৃহরে কপোত, 

শিহরি* কপোতী অন্থরাগে 
ঢ'লে পড়ে গান; 

| ১১৩ 



পিক গায় স্ুমধূর তানে/- 
নাচে প্রাণ তরজে ভন; 
ভ্রমর তরী বুট 

ফুলে ফুপে মপু করে পান; 
লুটে চ্যুত স্বক্লে পবন,* 
গন্ধে তার মামোদিত দর; 
[ত হাসে মদনের পাশে 

মিলুন আবেশে বিভোর প্রকৃতি 
কিন্তু-হায় কোথা প্রিয়া মোর? 
সত ঘৃহার অতন্থ তাড়িত জনের 
শৈল দুর্গ 2 

একমাত্র সুদৃঢ় কু | 

বসস্তক ও চিত্রালখার প্রবেশ 

বসক্তক । মহারাজ--মহারাজ ! আর আক্ষেপের প্রয়োজন নাই ; 

মদনের অতাচার হ'তে আত্মরক্ষার জন্য আপনি শীঘ্রই 

“আপনার প্রিয়তমার গিরি ছুর্গে আশ্রয় নিতে পারবেন, 

দেবতার! কৃপা পরবশ হচ্ছে তার ব্যবস্থা করে দিয়েনবছন 

রাজ|। সা, সখা, তুমি আমায় পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলে? 

১১১ 



বপস্তক। 

রাজ] | 

বসস্তক ৷ 

রাজা । 

রত 

হায়! একেই বুঝতে পারা যাচ্ছে 'যখন ছুঃসমস, হু 

তখন বন্ধুও মিত্রজ' ভোলে-_-আত্মীয়ও পর হয় । 

স্হারাজ, সাধে কি শ$রিত্যাগ করেছিলেম; শ্রাণ্র 

দায়ে ছুটে বেরুতে হয়েছিল, কিন্ত ঠাকুর আমার 

কল্পতরু, খুব মুখ রেখেছেন : যেখানে উৎ্পঞ্জি সেইথান 

হতেই নিবৃত্তি করে দিয়েছেন । কেশী দৈত য উর্ববশীর 

শাঁপ মোচনের একমাত্র উপায় এই ম্মন দি আপ- 
নাকে উপহার দিয়েছেন। এই দেখুন গৌরী-পাদ- 

পল্প-প্রস্থত এই বিচিত্র মণি দেখুন-_-লতার গাঁতে 
স্পর্শ মাত্রেই উর্বশী আবার অগ্সর দেহ ধারণ 

করবে। 

সথা__স্থা_তুমি কি: বলছ? সঙ্গমন মণি তুমি লা 

করেছ! এও কি সম্ভব? 
অসস্ভবই ব! কি মহারাজ! “ড় প্রবন্ধে হধুকেশে 

বিপরীতে বিপধ্যয়ঃ 1” নিন্-নিন্ চলুন, লতাকুণ্র দৌথয়ে 

দেবেন চলুন । 

সখা তোমার খণ আমি পরিশোধ করতে পারব 

না। তুমিই বখার্থ আমার হৃদ্বন্ধ! তোমার জন্যই 

আমার আশ। পূর্ণ হল। * 

বসস্তক | মহারাজ জানেন না, পরে সব গশুনবেন। সে অনেক কথা । 

১১২৯, 



বাকা | 

বৃসস্থক। 

চজ । 

ধাজা। 

১১৩ 

তৃতীয় অস্থ 

সন্ত্রীক & কাধ্য শ্য়েছে। এইশছু'ড়ী চেলি টৌপর 

এনে কাজ এগিয়ে জিয়েছিতী। 

সন্্াক ক 

9 গোলমালে একটা কি বিভ্রাট হয়ে গিয়েছে । 

ধলনারে ছু'ড়ি, জ্বর লজ্জায় মুখ নীচু করে কেন? 

মহারাঙ্জ চলুন, সখীকে অনেক দিন দেখিনি। স্বর্গ হ'তে 
অপ্পরাক্ছ নবীকে দেখতে এসেছে । দেবরাজের আদেশে 

নৃত্যে বিস্ষি বাঁদর সাজান হয়েছে । চলুন মহারাজ ' 

আপনাদের মিশন দেখে চক্ষু সার্থক করি। 

তুমি আ্ভার_চিরসখা, আর তুমি আমার প্রিয়সখী । 
[ সকলের প্রস্থান । 



অন্সর-বাসর 

উর্বশী. বিক্রমদেব ও অপ্পরাগণ 

গীত 

নারব বীণ! আজি বাঁজিল রে... 

সজীব লতিকা এ তমালে বেড্রিল রে। 

কি সুরে বাজিল বাঁশী, 

হিয়ার মাঝানে বুধার রাশি 
অধরে উনি, পড়িল রে । 
কি নব মিলন গান ভূন ভরিল 4 । 




